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тизи. Двамата ще от-
говарят по член от
Наказателния кодекс
за нанесени средни
телесни повреди по
хулигански подбуди на
оператора Иван Кита-
нов.

Предстои да бъде
внесено искане до съ-
да за налагане на пос-
тоянна мярка за
неотклонение Поли-
цията продължава из-
дирване и на други ли-
ца, виновни за побоя и
счупената техника.
От Областната ди-
рекция на МВР вчера
съобщиха, че в неделя
задържаните са били
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Поводът за агресията било разследване за разпространение на дрога
Любомира ПЕЛОВА
Районна прокурату-

ра-Перник е повдигна-
ла обвинение на две
лица за нанесения по-
бой на телевизионния
екип на ТV7 в  перниш-
ко заведение, съобщи
говорителят на про-
куратурата Галина
Антова. Те са задър-
жани в ареста за 72
часа.  Предстои да бъ-
де внесено искане до
съда да им бъде нало-
жена най-тежката
мярка за неотклоне-
ние «задържане под
стража». Все още се
изготвят медицински
и технически експер-
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Облачно,
кратък дъжд
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Богат –
беден

Идеята за две тарифи, по
които да се плаща токът – за богати и бед-
ни, е супер положителна, но плаче за дора-
ботка. И понеже Бойко Борисов обяви, че е
отворена банката за добри идеи, ще му да-
дем една – да има и средна тарифа, за сред-
ната класа. Щото няма луд, който да си
признае, че е богат и да плаща на сиромаси-
те. А да хванеш богатство по счетоводни
документи е непосилна работа даже за да-
нъчното разузнаване. Сиромасите също
имат железен мотив да не се самотаксу-
ват като такива. Не само че е срамота от
комшиите, но и по всяко време някой може
да ги наклепа, че кътат нещо под дюшека,
правят преводи на внуците за тузарски ко-
ли и черна техника, да не говорим колко па-
ри взеха за земетресението.

Затова спасението е в средата. Открай
време българинът се прави на умряла лиси-
ца и нито е с бедните беден, нито е с бога-
тите богат. Така лекичко минава между
капките и по принцип си няма ядове нито с
плоския данък, нито със службата по да-
нъчни измами. А и от народопсихологията
е известно, че нашенецът най-често се хва-
ща за средното. Или му го подават безал-
тернативно. Така ако ще ни дава награда ба-
те Бойко, нека да е средното...

Валентин ВАРАДИНОВ

БЧК призовава да помогнем
Зоя ИВАНОВА

Българският Червен кръст призова-
ва за спешна помощ за пострадалите
от новите наводнения. Във връзка с
изключително тежкото положение в
много райони в България вследствие
поройните дъждове и наводненията,
БЧК спешно активира кампанията си
за набиране на финансови средства и
призовава гражданите и корпоратив-
ния сектор да се включат в подпома-
гането на засегнатите от ново възник-
налите наводнения
в страната. 

Гражданско сдружение иска извънредна сесия за боклука

ри, сега е изпратил
открито писмо до
кмета на общината и
до председателя на
Общинския съвет, в
което от името на
сдружението израз-
ява  остро възмуще-
ние от ситуацията, 
в която не от вчера е

Любомира ПЕЛОВА
Гражданското сдру-

жение „Активни за
Перник” настоява за
спешно решение на ос-
трия проблем със сме-
тоизвозването в об-
ластния град. Предсе-
дателят на структу-
рата Вихрен Матев,

който стана извес-
тен със спечеленото
срещу общината дело
във връзка със «син-
ята зона, отменена в
резултат на съдеб-
ния процес и с неус-
пешните си неколкок-
ратни опити да спе-
чели кметските избо-

осем, над 17 са разпи-
таните. Работата по
започнатото досъ-
дебно производство
продължава.

В неделя четиричле-
нен екип на национал-
на телевизия е бил на-
паднат и бит в дис-
котека в центъра на
областния град. Жур-
налистите са раз-
следвали търговия с
наркотични вещес-
тва. По-сериозно е
пострадал оператор
от екипа на медията
е била счупена камера
му. В резултат на
проведени множес-
тво оперативно-из-

затънал Перник. „Ние
вече не желаем да бъ-
дем заложници на неу-
редени договорни, а
може би даже и лични
отношения между Об-
щината и сметоиз-
возващата фирма.
Настояваме тези от-
ношения да бъдат
поставени на прин-
ципна основа”, пише в
отвореното писмо.

Гражданското сдру-
жение настоява да му
бъде предоставен до-
говорът между Об-
щинската управа и
фирмата по чистота-
та, за да се запознаят
в «Активни за Пер-
ник» с клаузите, залег-
нали в документа.

Настояват да се по-
търсят начини за
прекратяването му
ако има виновно неиз-
пълнение на задълже-
ния от някоя от
страните.

«Активните» нас-
тояват за свикване
извънредна сесия на
местния законодате-
лен орган, на която да
бъде обсъден пробле-
мът със сметоизвоз-
ването, а временно
изпълняващият длъж-
ността кмет да отго-
вори на евентуални-
те въпроси във връз-
ка с кризата с боклука
в Перник.

На страница 2

дирвателни и проце-
суално -следствени
действия от поли-
цията бяха задържа-
ни осем и разпитани

над седемнадесет чо-
века. Продължава из-
дирването и на дру-
ги, съпричастни към
инцидента.

На страница 2
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Първо ще бъде извършвано пръскане в общините Брезник и Трън

Çàïî÷âà òðåòèðàíåòî ñðåùó „ñèí åçèê” â ðåãèîíà
 Силвия ГРИГОРОВА

 От днес започва
превантивното тре-
тиране с инсектици-
ден препарат срещу
болестта „син език”.
Това информира ди-
ректорът на Облас-
тната дирекция по
безопасност на храни-
те в Перник-д-р Тат-
яна Вангелова. Тя поя-
сни, че пръскането
ще започне от Брез-
ник и Трън и ако вре-
мето не достигне, ра-
ботата ще продължи
в четвъртък. Това се
налага поради об-

стоятелството, че
хората, които извър-
шват самото трети-
ране с препарата не
трябва да работят
повече от 4 часа.
„Третирането се из-
вършва под контрола
на ветеринарните ек-
сперти. В сряда ще
третираме в община
Радомир, а в петък ще
бъдем в селата от об-
щина Перник. Средс-
твата за закупуване-
то на препарата са
осигурени от общини-
те. Приоритет при
пръскането ще бъдат

Мраморни скулптури
ще красят Перник

Скулптури от мрамор ще красят град Пер-
ник. Те ще бъдат изваяни от утвърдени на-
ши майстори, които ще участват в Симпо-
зиум по реалистична скулптура, посветен
на 85-годишнината на град Перник, чиито
организатори са община Перник и Фонда-
ция “Арт център професор Секул Крумов”.

Ученици на проф. Секул Крумов и утвър-
дени български творци, скулптори от Пер-
нишки регион – проф. Емил Мирчев, проф.
Евгени Кузманов, Богомил Живков и Сте-
фан Тодоров ще творят и реализират в мра-
мор скулптури, предназначени за естетиза-
ция на градската среда.

Симпозиумът ще се открие официално на
10-ти септември в почивната база в Рудар-
ци. Творбите на ваятелите ще бъдат предос-
тавени на Общината и ще бъдат използвани
за естетизирането на междублоковите
пространства в града.

БЧК призовава да помогнем

Парите за болниците
отиват за лекарства?

Зоя ИВАНОВА
НЗОК притиска болниците в опит да

вземе част от парите, предназначени
чрез актуализацията на бюджета за
болнична помощ, за да ги даде за ле-
карства за домашно лечение. Това ка-
за в предаването „Денят започва” на
БНТ главният секретар на БЛС д-р Ди-
митър Ленков. Той напомни, че от 225-те
млн., лечебните заведения за болнична
помощ получиха от държавата 200 млн.
лв.

В същото време народните представи-
тели не одобриха предложението на
НЗОК за актуализация на бюджета на
касата с 328 млн. лв. Така в момента в
здравната каса има дупка от 100 ми-
лиона лева за лекарства за хронично
болни, отбеляза д-р Ленков.Представи-
телят на пациентите в надзорния съвет
на НЗОК Иван Димитров каза, че неща-
та не стоят точно така. Според него, па-
рите от актуализацията, предназначи
за заплащане на болничната дейност
отиват за това и лечебните заведения
трябва да са спокойни, че ще ги взе-
мат. Той отбеляза, че въпросните 200
млн. лв. са целеви пари и няма как да
се случи така, че да отидат за лекарс-
тва. „За съжаление в надзора виждаме
и феномени.

 Болница, която единия месец има
12% надлимитна дейност, на следва-
щия месец има 121% надлимитна дей-
ност. Съвсем нормално е тогава Над-
зорният съвет да каже: Нека да се про-
верят тези болници, в които има извед-
нъж много рязко увеличение”, заяви
той.В отговор д-р Ленков напомни, че
според разпоредите на НЗОК тя има
право тогава, когато се налага, да си
прехвърля парите от едно перо в друг.
Той също така каза, че касата е разпла-
щателен орган и щом една надлимитна
дейност е извършена, след като е нап-
равена проверка и всичко е законно, то
тя трябва да се плати.

По думите му не е редно НЗОК да ба-
ви с месеци плащанията за тази дей-
ност, защото това поставя болниците в
изключително тежко финансово поло-
жение. Той отбеляза, че задълженията
на лечебните заведения към доставчи-
ците наближава 500 млн. лв., като 140
млн. лв. са просрочени.Според  д-р
Ленков има опасност санкциите, които
НЗОК налага на лечебните заведения,
след провежданите проверки, да заду-
шат малките общински болници.

Само стопаните от община Трън
не са приключили с жътвата
Силвия ГРИГОРОВА

 Земеделските произ-
водители от община
Брезник приключиха ми-
налата седмица с жът-
вата на пшеницата. То-
ва информираха от Об-
ластна дирекция „Земе-
делие”. От засетите в
землището на община-
та 41 400 дка с жито,
са получени 13 280 т
зърно при 320 кг сре-
ден добив от декар. Се-
га стопаните от общи-
ната ще насочат всич-
ките си усилия към
подготовката на пло-
щите за есенна сеит-
ба.  До момента само
стопаните от Трън не
са приключили с жът-
вата на пшеницата. По
данни от Областната
дирекция, към 5 сеп-

тември в Трън от засе-
тите общо 9 100 дка с
жито са ожънати 
8 550 дка, което означа-
ва 95.6% от засетите
площи. В хамбарите си
трънските стопани са
складирали вече 2 631 т
зърно при 308 кг среден
добив от декар като в
жътвата са се включи-
ли 3 комбайна.По данни
на Областната дирек-
ция, към 5 септември
стопаните от облас-
тта са прибрали на
склад 56 951 т пшеница
при 352 кг среден добив
от декар. Според агрос-
пециалистите, получе-
ният среден добив от
декар потвърди прог-
нозата, която беше
направена при 100%-во-
то обследване на пло-

оборите, в които се
отглеждат животни-
те и торищата. Ин-
формирали сме своев-
ременно кметовете
на тези общини кога и
къде ще се третира,
за да могат те от
своя страна да уве-
домят кметовете и
кметските наместни-
ци по селата, за да
предупредят пчелари-
те, с цел да не се до-
пусне отравяне на
пчели. Самото трети-
ране ще се извършва
рано сутринта”, поя-
сни д-р Вангелова.

щите засети с есенни
култури.

С оглед на благоприя-
тната синоптична
прогноза, от Облас-
тната дирекция са ка-
тегорични, че тази
седмица жътвата на
пшеницата ще приклю-
чи и в община Трън. То-
ва ще позволи на сто-
паните от региона ве-
че да започнат пред-
сеитбена подготовка
на площите за сеитба-
та на есенните култу-
ри.Приключи и приби-
рането на реколтата
от тритикале. Тази го-
дина само стопаните
от Радомир засяха 1000
дка с тритикале. От
тях те получиха 280т
продукция при 280 кг
среден добив от декар. 

Тя допълни, че до
момента резултати-
те от взетите проби
от животни от об-
ластта, които се по-
лучават в Областна-
та дирекция, не да-
ват повод за тревога
от страна на живот-
новъдите. Въпреки
това се вземат стро-
ги мерки по отноше-

Министерство спъва идеи за
бившето радомирско поделение
Любомира ПЕЛОВА

Община Радомир
планира изгражда-
нето на логисти-
чен център на те-
риторията на бив-
шето поделение.
Освен складови по-
мещения, той ще
предоставя на фир-
мите достъп до ин-
фраструктура за
железопътен и ав-
томобилен тран-
спорт, газоснабд-
яване, водопровод-
на мрежа и канали-
зация. Логистич-
ният център ще
отвори врати как-
то за местните
фирми, така и за
тези, които не мо-
гат да намерят ни-
ша в София.Проек-
тът обаче не може
да стартира, защо-
то Министерство-

то на отбраната
не е спазило анга-
жимента си да на-
пусне територия-
та на поделението.
Срокът, в който
военните трябва-
ше да се изтеглят,
е минал още през
юли. Вече сме сеп-
тември и това все
още не е станало, а
неспазването на
договора ни създа-
ва пречки, каза кме-
тът Пламен Але-
ксиев.За да може
общината да осъ-
ществи намерение-
то си, следва да се
направи експертна
оценка и строите-
лен контрол на със-
тоянието на сгра-
дите и тяхната ус-
тойчивост. Наме-
рението на община-
та е местният биз-

нес да получи дос-
тъп до тази ин-
фраструктура и да
се ползва с пре-
димство при заку-
пуването.

Другата част на
бившето поделе-
ние, която е
плячкосана от ван-
дали, трябва да бъ-
де напълно разру-
шена. В противен
случай общината е
длъжна да актува и
ремонтира всички
сгради, а това е
неизпълнимо и ико-
номически необос-
новано. Следващо-
то намерение е ло-
гистичният цен-
тър да бъде свър-
зан с центъра на
Радомир с модерна
пешеходна зона,
поясни градоначал-
никът.

ние превозването на
животни от едно на-
селено място на дру-
го, с цел да не се до-
пусне пренасянето на
болестта в нашия ре-
гион, който е сред
малкото в страната,
в който няма конста-
тирано до момента
болно животно от
„син език”.

от страница 1

„БЧК ще помогне във всички бедстващи
райони, тъй като има структури из цялата
страна, ресурс и възможности”, заяви ше-
фът на организацията Христо Григоров. 

Екипи на БЧК за реакция при бедствия
оказват помощ в пострадалите райони. На
пострадалите БЧК предоставя най-необхо-
димото – вода, храна, спални комплекти и
одеяла. Организацията е в готовност да от-
вори и бедствения си резерв при нужда.  

Дарение от 1 лев може да се направи на
кратък номер 1466 за всички мобилни опе-
ратори.  

Дарения се събират и на банковата сметка:  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  
IBAN: BG64UNCR76301078660913  
BIC: UNCRBGSF  
1000 София, ул.”Калоян” № 3  
(За пострадалите от наводненията в стра-

ната).  
Желаещите могат да подкрепят кампа-

нията и чрез on-line дарения на сайта на ор-
ганизацията:  

през Epay ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДС-
ТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / VICTIMS
OF DISASTERS AND CRISES  

с дебитна/кредитна карта Пострадали при
бедствия, аварии и катастрофи 

Гражданско сдружение...
от страница 1

 От сдружението предлагат и да бъде об-
съден въпросът за въвеждане на извънред-
но положение заради сметосъбирането и
ако общинската администрация не може
сама да реши поблема, да се търси помощ-
та на държавата.

 За разрешаването на проблема от граж-
данското сдружение разчитат и на подкре-
пата на партиите, представени в Общинския
съвет. „В зависимост от тяхната инициатив-
ност и активни действия за решаването на
този проблем ще бъде поставена и нашата
подкрепа към тях на предстоящите парла-
ментарни избори”, подчертават Активните.

«Ние вече не желаем да бъдем заложни-
ци на неуредени договорни, а може би да-
же и лични отношения между общината и
сметоизвозващата фирма. Настояваме тези
отношения да бъдат поставени на принцип-
на основа» се казва в откритото писмо на
«Активни за Перник», подписано от Вихрен
Матев.
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Близо 500 семейства вече са получили финансова помощ за първокласниците си

Националното звено за
изборите вече работи

Любомира ПЕЛОВА
На 5

с е п т е м -
ври беше
проведе-
но засе-
дание на
Н а ц и о -
н а л н о т о
междуве-
домстве-
но звено
за оси-
гуряване на законосъобразна обстановка
при провеждане на изборите за 43-то На-
родно събрание. На заседанието присъства-
ха и представители на Централната избира-
телна комисия.

Обсъдени бяха организационни въпроси
във връзка с взаимодействието между ин-
ституциите  - механизми за осигуряване на
бърза и адекватна реакция за възможни
посегателства  срещу политическите права
на гражданите. На заседанието бяха поста-
вени въпроси за своевременния обмен на
данни при извършени закононарушения в
изборния процес, както и действията на ин-
ституциите при получаването и обработва-
нето на сигнали от граждани, неправителс-
твени организации и медии.

Националното междуведомствено звено
беше създадено със съвместна заповед на
главния прокурор на Република България,
министъра на вътрешните работи и предсе-
дателя на ДАНС. То ще действа от деня на
откриване на предизборната кампания до
обявяване на резултатите от изборите. За
организация на работата по места са създа-
дени областни междуведомствени звена, в
чийто състав ще участват окръжен проку-
рор, директор на ОДМВР и директор на ТД
„Национална сигурност”.

Преди началото на
учебната година стартира

спецакция на полицията
Любомира ПЕЛОВА

„Децата тръгват на училище! Да ги пазим
на пътя” – това е наименованието на тради-
ционната полицейска кампания, провеже-
дана всяка есен преди началото на учебна-
та година. Засиленият контрол, започнал
вчера, ще продължи до 31 октомври 2014 г.
Целта на кампанията е да бъде гарантирана
сигурността и живота на учениците и техни-
те родители и недопускане на пътни инци-
денти. В Пернишка област вече са проведе-
ни срещи с представители на Регионалния
инспекторат по образованието в областния
град, с кметовете на общини и ръководите-
лите на охранителни фирми и са  набеляза-
ни конкретни мерки за гарантиране безо-
пасността на децата. Предстои среща с ди-
ректорите на училища и детски градини, къ-
дето ще бъдат обсъдени конкретни мероп-
риятия и дейности. Изготвени са графици за
беседи по пътна безопасност, които ще бъ-
дат изнасяни от униформени служители на
„Пътна полиция”. Те ще продължат през
цялата учебна година, съобщи вчера поли-
цейски инспектор Петър Теофилов от «Път-
на полиция».

На 15 септември служителите на реда ще
запознаят по подходящ начин родителите и
децата с най-важните правила, гарантира-
щи тяхната сигурност на пътя. През целия
ден ще има засилено полицейско присъс-
твие около училищата и детските градини.
При отива и връщане от училище отново ще
се засили контролната дейност от страна на
униформените.

В ежедневието  водачите, децата и юно-
шите подценяват опасността от възникване-
то на тежка пътна злополука. Мнозина
смятат спазването на правилата за движе-
ние за маловажно и погрешно си мислят, че
лично те не са застрашени. Децата и юно-
шите са в голяма опасност по улиците и пъ-
тищата, както когато се движат пеша, така и
като водачи на велосипеди, мотопеди, мото-
циклети, автомобили. За съжаление много
са пострадали и като пътници в автомобили-
те, управлявани от техни близки – родители,
роднини, приятели, припомни Теофилов.

  

Зоя ИВАНОВА
Макар и с малко

първокласниците в
Перник, които тази
година за първи път
ще прекрачат учи-
лищния праг са пове-
че от последните го-
дини. За миналата го-
дина те са били 988,
сега техният брой е
1009, съобщават от
Регионалния инспек-
торат по образова-
нието. Близо полови-
ната от семейства-
та на първокласници-
те ще получат еднок-

ратната помощ от
социалното минис-
терство за да под-
готвят хлапетата за
училище. Както вече
и Съперник писа се-
мействата, които до-
кажат, че нямат дос-
татъчно доходи за да
вземат всичко необ-
ходимо на децата си
имат право на финан-
сова помощ, регламен-
тирана по закон. Раз-
мерът на тази помощ
е 250 лева. Досега та-
кава помощ са полу-
чили почти 500 се-

мейства, като брой-
ката и миналата го-
дина е била същата.
Социално слабите се-
мейства все още има-
т възможност да
пуснат документи за
одобрение на целева-
та помощ. От дирек-
ция “Социално подпо-
магане” напомнят, че
право  на еднократна-
та целева помощ за
ученици имат семей-
ства, чиито деца са
записани за първи
път в първи клас на
държавно или общин-
ско училище и средно-
месечният доход на
член от семейството
за предходните 12 ме-
сеца преди подаване
на молба-декларация-
та е по-нисък или ра-
вен на 350 лева. Този
доходен критерий не
се изисква за деца с
трайни увреждания,
деца с един жив роди-
тел и деца, настанени
в приемни семейства
и в семейство на род-
нини или близки.Мол-

Любомира ПЕЛОВА
«Рошави» мисли за професията сподели вчера

Марио Картулев, началник сектор в Регионалната
дирекция «Пожарна безопасност и защита на на-
селението» в Перник. Няма сигнал за помощ, на
който да не сме откликнали, въпреки че в много от
случаите на «горещия» ни телефон звънят във
връзка със случаи, които по никакъв начин не мо-
гат да бъдат наречени спешни, а други са от ком-
петенциите на Гражданска защита, сподели Кар-
тулев. Екипи на пожарната са хващали рояци пче-
ли и оси, които биха застрашили живота на хора с
алергични реакции към ухапванията им. От години
пак огнеборците първи реагират на сигнали за
змии, изпълзели от коритото на  Струма. «Влечуги-
те не са отровни, това са водни змии, които изли-
зат на припек и за повечето перничани те просто
са атрактивна гледка. Когато ни повикат обаче,
трябва да ги хванем и тъй като са защитен вид, ги
пускаме обратно в реката, но по-далече от град-
ската жилищна зона. Проблемът може да бъде ре-
шен с  по-сериозна облицовка на коритото на
Струма поне в централната жилищна зона» поясни
огнеборецът.

Според него обаче една от последните интерес-
ни случки е от преди около месец, когато погноне-
но вероятно от ловци диво прасе пропаднало в
дълбока канавка край шосето за хижа «Славей» в
планината Голо бърдо край Перник. Глиганът бил
доста едър и измъкването му с човешка сила било
невъзможно, та се наложило пожарникарите да
използват лебедка. Спасителната операция е била
извършена под надзора на представители на ди-
рекция «Агенцията по безопасност на храните».

Традиционната Седмица на пожарната безопас-
ност вчера в Пернишко започна с ден на отворени-
те врати в Трън. Подобни инициативи ще има във
всички общини до 12-ти септември. Гражданите
ще могат да задават вълнуващи ги въпроси на от-
ворените телефони на началниците на районните
служби ПБЗН в региона. Гражданите ще могат да
видят отблизо машините, с които работят огнебор-
ците, да се докоснат до ежедневните им занима-
ния, свързани с техните професионални задълже-
ния.

От 10-ти до 12-ти септември във фоайето на об-
ластната администрация пък ще бъде подредена
специална изложба, която ще е интересна за все-
ки, проявяващ интерес към историята на пожарно-
то дело в региона. Демонстрацията на пожарога-
сителна и спасителна дейност, която от години се
провеждаше на централния пернишки площад, та-

би-декларациите се
подават по постоя-
нен адрес до 30 сеп-
тември, след записва-
не на детето в първи
клас.Еднократната
целева помощ за уче-
ници по Чл. 31. се пре-
доставя в пари и/или
под формата на со-
циални инвестиции
само веднъж за целия
период на обучение,
при първоначалното
записване на детето
в първи клас. Помощ-
та се възстановява,
ако детето не постъ-
пи в училище. В ди-
рекция “Социално
подпомагане” роди-
телите трябва да
представят: Удосто-
верение за брутните
месечни доходи на се-
мейството за послед-
ните 12 календарни
месеца, предхождащи
месеца, през който е
подадена молба-декла-
рацията – за лицата,
работещи по трудо-
ви или по служебни
п р а в о о т н о ш е н и я ;

Удостоверение, че де-
тето е записано в
първи клас на дър-
жавно или общинско
училище, издадено от
съответното учили-
ще;Копие от заповед
на директора на ди-
рекция “Социално
подпомагане” и/или
решение на съда за
настаняване на дете-
то в семейство на
роднини, близки или в
приемно семейство
по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на
детето ; Удостовере-
ние за раждане на де-
тето (за справка);
Лична карта (за
справка); Протокол
на ЛКК (ако има та-
къв);Копие от експер-
тно решение на ТЕЛК/
НЕЛК (при наличие;
Удостоверение за
наследници (само в
случаите по чл. 10а,
ал. 4, т. 2 ЗСПД); Удо-
стоверение за семей-
но положение (само в
случаите по чл. 10а,
ал. 4, т. 2 ЗСПД).

Пожарникари водят битки с пчели и оси, водни змии и ... диви прасета
зи година ще бъде в Радомир. Тя ще е на 12-ти
септември, а началото е определено за 10 часа,
място на действието – хотел „Радомир” на площад
„Свобода”.

За най-малките пък са организирани различни
мероприятия с игрови елементи. С хлапетата от
пернишката ЦДГ Калина Малина”, ОДЗ „Вален-
тина Терешкова” в батановци и ОДЗ „Радомир-
че” в Радомир ще бъда проведени състезания с
игрови елементи.

Представителният отбор по пожароприложен
спорт на Регионалната дирекция ПБЗН ще уча-
ства в турнира по пожароприложни спортове в
Пловдив, който се провежда в чест на профе-
сионалния празник на огнеборците.

Седмицата на пожарната безопасност в Пер-
нишка област ще завърши на 14-ти септември.
По традиция в 10 часа ще бъдат положени вен-
ци и цветя на паметните плочи на загиналите
при изпълнение на служебния им дълг пожарни-
кари Никола Миков и Сашо Ефтимов в завод
„Пектин” в трънското село Лева река.

Същият ден екипи с пожарни автомобили от
районните служби ПБЗН в Перник и Радомир ще
участват в демонстративно занятие на площад
„Александър Батенберг” в столицата.

 На площада в Радомир пък ще има демонс-
трации. Огнеборците ще поднесат цветя и венци
на паметни на плочи на загиналите пожарникари
при изпълнение на служебния дълг в завод
„Пектин” и в село Лева Река.
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115 от тях са заложени в годишния план

Първо заседание на
тристранния съвет

Силвия ГРИГОРОВА
  Диалогът в Националния съвет за трис-

транно сътрудничество се възобновява, в
изпълнение на приоритетите и задачите на
служебното правителство. Това декларира
пред представителите на синдикатите ми-
нистър-председателят на служебното прави-
телство- проф. Георги Близнашки по време
на първото заседание на тристранката. „Же-
ланието ни е да успокоим политическите
страсти и да отидем към произвеждането на
нормални избори с легитимен резултат, кой-
то няма да бъде оспорван. Крайната ни цел
е да постигнем ефект на нормализация, за-
щото са натрупани много проблеми, които
не търпят отлагане“, заяви премиерът и на-
помни, че трябва да се търсят бързи и ефе-
ктивни решения.

 На първото си заседание НСТС се запоз-
на с информация за състоянието на държав-
ния бюджет, както и този на сектор „Енерге-
тика“. Социалните партньори не обсъжда-
ха  Наредбата за условията и реда за извър-
шване на посредническа дейност по наема-
не на работа, тъй като по нея е било постиг-
нато общо съгласие и тя предстои да бъде
внесена за разглеждане от Министерския
съвет.

  По време на срещата представителите на
синдикатите и работодателите изразиха
своята благодарност на правителството за
възобновения диалог.

  Министър-председателят напомни, че ос-
новна задача на служебния кабинет е да ор-
ганизира свободни, честни и демократични
избори.

Силвия ГРИГОРОВА
134 проверки по спаз-

ване на трудовото за-
конодателство и оси-
гуряване на здравослов-
ни и безопасни условия
на труд са извършени
на територията на об-
ластта през месец ав-
густ. Това информираха
от Дирекция „Инспек-
ция по труда” в Перник.
От там поясниха, че
115 от проверките са
заложени в годишния

план на Изпълнителна
агенция „Главна инспек-
ция по труда”.

За проверка на изпъл-
нението на издадени
предписания са извър-
шени 31 проверки, по
сигнали на граждани са
направени 18, а 6 от
проверките са направе-
ни през нощта. В резул-
тат на извършената
контролна дейност от
страна на инспектори-
те, през август са кон-

статирани 610 наруше-
ния на трудовото зако-
нодателство. Най-
голям е броят на нару-
шенията по трудови
правоотношения- 395,
което представлява
65% от общия брой.
От тях  80 са по въз-
никване на трудови
правоотношения. Кон-
статираните пропуски
от страна на работода-
телите, свързани с ра-
ботно време, са 31. Чес-
то срещани нарушения
по трудови правоотно-
шения са тези, свърза-
ни с отпуските-51. Ин-
спектори от Д „ИТ”
Перник са установили
25 нарушения по запла-
щането на труда, от
които 3 са за неизпла-
тени заплати на работ-
ници и служители.  На
второ мяскто по брой
са констатираните на-
рушения по здравослов-
ни и безопасни условия

на труд-215. През мина-
лия месец инспектори-
те са съставили 593
предписания за от-
страняване на допусна-
ти нередности.

От Инспекцията по
труда поясниха, че през
месец август са съста-
вени 6 акта за установ-
яване на администра-
тивни нарушения. От
тях за работа без дого-
вор са съставени 3 , по
чл. 403а, ал.1 от КТ-1, за
непредоставено работ-
но облекло 1 и за непъл-
нота на оценката на
риска 1 акт. През изми-
налия месец в Инспек-
цията по труда са пос-
тъпили 19 искания, сиг-
нали или запитвания
от граждани, ведомс-
тва и фирми. От тях
32% са свързани с въз-
никване и прекратяване
на трудови правоотно-
шения, а 58% засягат
проблеми, свързани със

Коалиция АБВ - /Алтернативна за българ-
ско възраждане/

1. Росица Йорданова Янакиева-Костадинова
2. Лъчезар Стаменов Никифоров
3. Георги Геогриев Георгиев
4. Светлана Георгиева Николаева
5. Милен Николаев Миланов
6. Мария Стойкова Захариева
7. Адриана Валериева Иванова
8. Станислава Боянова Антова
Политическа паритя „Български Национа-

лен Съюз” „Нова Демокрация”
1. Милен Любомиров Илиев
2. Веселина Пламенова Василева
3. Емилия Павлова Тошева
Коалиция „БСП лява България”
1. Валери Мирчев Жаблянов
2. Михаил Владимиров Михайлов
3. Ина Тодорова Найденова
4. Петър Анастасов Янков
5. Николай Николаев Добрев
6. Анна Георгиева Петрова
7. Лъчезар Борисов Лазов
8. Теодора Росенова Крумова
ПП „Национално Движение за Стабилност

и Възход” /НДСВ/
1. Людмил Исакиев Александров
2. Емилия Вилчова Вълова
3. Филип Йорданов Илков
4. Ленин Александров Симов
Коалиция „Левицата и Зелена Партия”
1. Николай Любомиров Радулов
2. Силвия Антонова Владимирова
3. Стела Стоянова Стоянова
4. Йордан Евлогиев Зарев
5. Евдокия Димитрова Николова
6. Бойчо Кирилов Теофилов
ПП ГЕРБ
1. Вяра Михайлова Церовска
2. Ирена Любенова Соколова
3. Светослав Димитров Кирилов
4. Денислав Виолинов Захариев
5. Владислав Спасов Караилиев
6. Пламен Николов Ангелов
7. Емилия Първанова Грозданова-Евгениева
8. Александър Петров Александров
ПП „Социалдемократическа Партия” /СДП/
1. Мариела Станиславова Иванова
ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ”
1. Петър Василев Мановски
2. Антоанета Любчова Маркова
3. Гергана Йорданова Йорданова

заплащането на труда.
От Д”ИТ”-Перник до-
пълниха, че 20 от сигна-
лите и исканията са ре-
шени като 12 от тях са
постъпили в предходен
период. През август от
Инспекцията по труда
са поискани 3 разреше-
ния за работа на лица
от 16 до 18 години.
След извършени про-
верки са дадени 2 разре-
шения.   От Инспекция-
та по труда в Перник
подчертаха, че по време
на проверките инспек-
торите са обръщали се-
риозно внимание на на-
рушенията, свързани с
трудовото законода-
телство - работа без
договор, работно вре-
ме, извънреден труд,
заплащане, а също така
и на сериозните нару-
шения, които касаят га-
рантирането на здра-
вословни и безопасни
условия на труд.

ПП „Атака”
1. Румен Атанасов Ваташки
2. Павел Георгиев Павлов
3. Милослав Иванов Милчов
4. Веска Тодорова Димитрова
ПП „Нова Сила”
1. Йордан Георгиев Йорданов
2. Адриан Методиев Михайлов
3. Димитър Станимиров Василев
4. Владимир Николов Живков
ПП „Република БГ”
1. Калин Христов Иванов
2. Милена Милчева Атанасова
3. Венелин Стефанов Иванов
4. Николай Георгиев Кутанов
5. Ангел Тодоров Сотиров
6. Мариан Атанасов Пасков
ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
1. Георги Маеков Спасов
2. Никола Танчев Николов
Коалиция „ПАРТИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ

И ВМРО”
1. Иван Йорданов Стоянов
2. Ангел Симеонов Савов
3. Даниела Райчева Милева
4. Георги Димитров Канджилов
5. Еленка Стаменкова Георгиева
6. Данчо Милков Павлов
7. Илийчо Бориславов Йорданов
8. Иван Иванов Петров
Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
1. Нигяр Сахлим Джафер
2. Боряна Симеонова Методиева
3. Марин Гергинов Никодимов
4. Олег Тодоров Тодоров
5. Илиян Григоров Илиев
6. Радосвета Емилова Кирова
7. Радослава Кирилова Стоянова
8. Иван Стефанов Иванов
ПП „Новото Време”
1. Анита Ангелова Стоянова
2. Гергана Миткова Георгиева
3. Иванка Георгиева Андонова
4. Димитър Александров Виденов
ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
1. Пламен Цветанов Николов
Коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
1. Валентин Любенов Павлов
2. Людмил Димитров Веселинов
3. Стефан Христов Маринов
4. Бойко Иванов Астатков
5. Георги Недков Недев

6. Борислав Димчев Чакърски
7. Кирил Георгиев Стоев
8. Галина Ангелова Гергинова-Асенова
ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”
1. Ива Александрова Петрова
2. Албена Симеонова Върбанова
ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА”
1. Александър Велков Петров
2. Васил Владимиров Василев
3. Милена Станиславова Димитрова
4. Валентин Жеков Върбанов
5. Николай Иванов Брандийски
6. Илиян Евгениев Иванов
ПП „ДВИЖЕНИЕ 21”
1. Димчо Стефанов Димов
2. Силвия Енчева Нейчева
3. Милена Йорданова Връблянска
4. Бойко Момчилов Теодосиев
5. Невяна Викторова Стоянова
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”
1. Валери Симеонов Балиев
2. Кремена Димитрова Митева
3. Калина Богданова Кръстева
4. Виолина Йосифова Анкова
Коалиция „ДЕСНИТЕ”
1. Николай Любчев Драгомиров
2. Кристиана Никифорова Брейчева
3. Емилия Венева Игнатова
4. Иво Йорданов Иванов
Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”
1. Димитър Асенов Колев
2. Гергана Ангелова Дончева
3. Ивайло Радоев Иванов
4. Зорница Василева Иванова
5. Теодор Асенов Гарев
6. Цветанка Николова Котева
7. Десислав Стефанов Банков
8. Кирил Емилов Димитров
ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ”
1. Самуил Ангелов Илиев
2. Росен Валентинов Александров
3. Таня Димитрова Борисова
4. Анета Рафаилова Халваджийска
5. Олег Кирилов Григоров
6. Миглена Георгиева Гиоуванаки
7. Василка Богданова Смрикарова
8. Емили Емилова Бориславова
ПП „ГЛАС НАРОДЕН”
1. Василка Николова Златанова
2. Мартин Методиев Райчев
3. Божидар Милчев Николов

Кандидатски листи за народни представители на партии и коалиции в 14-ти Пернишки из-
борен район за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. /По

реда на регистрация в Районната избирателна комисия/



Рекламно  приложение

Вторник, 9 септември 2014 г., брой 169 /5532 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

1. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

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

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

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС5. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,
дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.
11. 11. 11. 11. 11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.
1111122222. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
1111133333. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111144444. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111155555. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111166666. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро
1111177777. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1111188888. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м
1111199999. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
2020202020. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
2222211111. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м
2222222222. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222233333. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222244444. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
6. Тристаен, Албените, ет. 5, сменена дограма,
вътрешна и външна изолация, мн. подобрения - 46 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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Имоти, реклами8 9 септември 2014 г. Съперник

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

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

Давам апартамент под наем, изгод-
но, кв. Изток, двустаен, обзаведен -
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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

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

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

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

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

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

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

М
яс

то

за
 ре

кла
ма

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669
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  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1
и 2 от ЗОС, чл. 79 и чл. 80 от Наредбата за общинската

собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на
Общински съвет – Радомир и Заповед № 525/08.09.2014г.

на Кмета на Община Радомир.

О Б Я В Я В А
I. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–

нататък само „търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛ-
СКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА
ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ, както следва:

1. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, стопанисвана от Общината по ре-
да на чл. 19 от ЗСПЗЗ:

1.1 Имот № 016013 в землището на гр. Радомир, м. „Кад-
рийска чешма“, пасище, мера – 2, 012 дка, VI – категория,
АОС № 2864/30.06.14г., при първоначална годишна наем-
на цена – 24, 14 лв.

1.2 Имот № 016014 в землището на гр. Радомир, м. „Кад-
рийска чешма“, пасище, мера – 5, 857 дка, VI – категория,
АОС № 2865/30.06.14г., при първоначална годишна наем-
на цена – 70, 28 лв.

1.3 Имот № 019001 в землището на с. Старо село, м. „Ци-
гането“, нива – 1, 975 дка, IX – категория, АОС № 2875/
30.06.14г., при първоначална годишна наемна цена – 15,
80 лв.

1.4 Имот № 007002 в землището на с. Беланица, м. „Мар-
ковица“, нива – 6, 156 дка, III – категория, АОС № 2877/
03.07.14г., при първоначална годишна наемна цена – 110,
80 лв

2. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ от общинския поземлен фонд /
ОПФ/:

2.1 Имот № 026001 в землището на с. Кондофрей, м. „ Св.
герен“, нива – 28, 990 дка, V – категория, АОС № 720/
13.04.04г., при първоначална годишна наемна цена –  405,
86 лв.

2.2 Имот № 028044 в землището на с. Кондофрей, м. „ Мак-
лийски герен“, нива – 37, 967 дка, V – категория /18, 509/ и
IV- категория /19, 458/, АОС № 718/13.04.04г., при първона-
чална годишна наемна цена –  570, 454 лв..

II. Търгът за отдаване под наем на описаните имоти – да
се проведе на 25.09.2014г. от 10.00 часа  в  сградата на
Община Радомир. При непровеждане на търга, поради
неявяване на нито един кандидат отговарящ на условия-
та от тръжната документация,  повторен търг да се про-
вежда всеки втори четвъртък от месеца от 10.00 часа в
сградата на Община Радомир до отдаване под наем на имо-
тите.

III. Начин на плащане – Кметът на Общината сключва до-
говор за наем със спечелилия участник в двуседмичен
срок, след влизане в сила на заповедта по чл. 114, ал.3 от
Наредбата за общинска собственост. Наемът  за земедел-
ската земя, стопанисвана от Общината по реда на чл. 19
от ЗСПЗЗ се заплаща до един месец от влизане в сила на
Заповедта за спечелен търг на касата на Общината.

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за

условията за провеждане на търга и изискванията към
кандидатите се закупува срещу сумата от 20 лв /двадесет
лева/ и се внесе по сметката на Община Радомир №
BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при
БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК  до 16.00 часа на
24.09.2014 г.

В случай на провеждане на повторен търг, тръжна до-
кументация се закупува до 16.00 часа на деня, предхож-
дащ този, в който ще се проведе търга по сметката на Об-
щина Радомир.

2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръж-
ната документация) да бъде регистрирано до 16.00 часа
на последния работен ден преди деня на провеждане на
търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление
за участие.

3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в
размер на 10 % /десет на сто/ от началната наемна цена по
сметката на Община Радомир № BG64IABG74783300466903,
BIC:IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК. Де-
позитната вноска се внася за всеки един от обектите по
сметката на Община Радомир до 16.00 часа на 24.09.2014г.

 В случай на провеждане на повторен търг, депозитната
вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този,
в който ще се проведе търга.

 Информация за провеждане на търга и оглед на земе-
делските земи може да бъде получена в отдел „Околна
среда и ЕП” или на тел. 0777/82435 към Община Радомир,
всеки работен ден в рамките на установеното работно вре-
ме.

Историци: Махнете от учебник,
че полицаи са заловили Левски

Заради изопачаване на факти в
учебник, сред които, че Левски е аре-
стуван от полиция, родни историци
настояха МОН да преосмисли поли-
тиката по българска история.

Трябва да има един учебник по ис-
тория, съдържанието да се определя
от сериозни специалисти, а не да се
подготвя от млади момчета и моми-
чета, които може би са много умни,
но следват опорните точки, зададени
им фондации, заяви проф. Божидар
Димитров във връзка с обучението по
история в училище, предаде БТА.

Повод за пресконференцията на
историците е учебникът по "Човекът
и обществото" за трети клас, в който
има изопачаване на исторически
факти и събития, свързани с Васил
Левски, обясниха от Инициативния
комитет за преглед на обучението по
история. Учениците от първи до чет-
върти клас учат "Човекът и общество-

то", а изучаването на "История и цивилизация" започва от пети клас.
Акад. Георги Марков обясни, че учебниците са възложени от Министерството на образова-

нието и науката и припомни, че има изисквания за тях.
"Сега ни казват, че трябва да бъдем толерантни и че не бива да съобщим на децата, че

Левски е бил арестуван от заптиетата и затова в учебника за трети клас пише, че Апостола е
арестуван от полиция", посочи той.

По думите му у нас 25 години вече се пишат различни учебници, историята се пренаписва и
понякога в различните учебници за едни и същи събития и герои има различни оценки. По
този начин децата се питат: "Това историята наука ли е?" и така се поставя под съмнение
ползата от нея.

"Трябва група от изтъкнати историци от различни университети, институти и музеи да сед-
нат и да прегледат учебното съдържание по история, "за да не се получават глупости от типа,
че при управлението на цар Симеон Велики има много войни, но няма никакви особени пос-
ледствия за развитието на България", заяви проф. Димитров.

Според проф. Пламен Павлов от Великотърновския университет трябва да се върне пон-
ятието "родинознание", защото това е най-подходящият термин за учениците в трети клас за
въвеждането им в националната история.

Павлов каза, че е участвал в написването на учебници по история за пети и осми клас и
заяви, че "няма какво да се европеизира в нашето образование, защото то е достатъчно
европейско".

Историците днес се срещнат с министъра на образованието и науката Румяна Коларова, за
да й връчат писмо, в което настояват да има преосмисляне на политиката на МОН по българ-
ска история.

Нелегални ислямски пансиони за деца в български градове
Oт около година малолетни и непълнолетни деца от бедни семейства живеят в незаконни

ислямски общежития, където изучават Корана, разкри Нова телевизия.
Преподавателите са действащи имами и ходжи, а подслонът, храната, дрехите и религиоз-

ните курсове – безплатни.
Екип на телевизията влиза под прикритие в нелегални ислямски пансиони за деца в някол-

ко български града. Един от тях е в Айтос - в тристаен апартамент, който се намира в центъра
на града. Това е само едно от местата, където деца от околните села живеят и изучават ислям,
а много от тях след това отиват да учат в Турция.

За съществуването му разследващият екип разбира от имама на Бургас  Юмер Рагъб,
който е управител на ислямския пансион в бургаското село Билка.

За него от Агенцията за закрила на детето установяват, че работи без лиценз.
Подставено лице от екипа на телевизията се среща с него в Бургас. Представя се за вдови-

ца от друг град, която е притисната от бедност и иска по-добро бъдеще за своя осмокласник.
В началото имамът се интересува от религиозните ? убеждения. След това  обяснява как и
къде може да бъде настанено момчето, за да учи Коран.

На уречената дата имамът отказва да се срещне с жената и да я заведе в пансиона. Казва,
че първо иска да види детето.

От джамията в Айтос съветват разследващия екип да се свърже и да попита за пансиона
техния имам. Влизането обаче се оказва труд-
но, защото и имамът на Айтос Осман Хасанов
отказва да го покаже, преди да види детето.

След като репортерът му се обажда по те-
лефона, за да го разпита за пансиона, мъжът
категорично отрича да знае нещо за същес-
твуването на такъв тип нелегално училище за
преподаване на ислям и пита откъде Димит-
рова е чула за него.

От главното муфтийство са категорични, че
нямат информация за такъв пансион.

"Това са сдружения, които преди време са
имали договор с главното мюфтийство, за да
водят курсове. Това в Айтос обаче е нелегал-
но. Там са деца от околните села, които се
избират по признак бедност. Никой не знае
точно какво се проповядва вътре", споделя
репортерът Вероника Димитрова.

По думите ? ДАНС трябва да се намеси по
случая. Тя разказа, че лиценз за пансион има
само в Делчево, но той е отнет.
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06:00"Лице в лице"/п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север- юг" - сериал, с. 2, еп. 20
21:30"Изабел Кастилска" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Менталист: Крадецът на мисли"
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00bTV Новините /п./
04:30"Цветовете на любовта" /п./- сериал

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Международен тенис турнир
15:15Вирусите атакуват анимация
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Дързост и красота тв филм
16:45Бързо, лесно, вкусно
16:55Светиците тв филм /2 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Студио Футбол
18:50Футбол: Азербайджан - България,
21:00По света и у нас
21:25Парламентарни избори 2014:
21:30Парламентарни избори 2014:
21:50Спортни новини
22:00Референдум
23:25По света и у нас
23:35Парламентарни избори 2014:
23:50Парламентарни избори 2014:
23:55Зелена светлина
00:00Световно първенство по борба за
мъже и жени - Ташкент 2014 дневник
00:20Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
00:30Здравето отблизо /п/
01:30Денят започва с Култура /п/
02:45Референдум: Гласоводител /п/
04:35Дързост и красота тв филм /3417
епизод/п/

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес ще ви обземат
разни мании и страхо-
ве, които определено

ще вгорчат живота ви. Струва ли
си да обръщате внимание на неща
от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мързе-
лува и няма нищо лошо

в това стига да не дразните с пове-
дението си околните. Ще търсите
сигурността на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте за
нещата, които не сте
успели да направите и

за срещите, които не сте осъщес-
твили. По-добре направете малко
неща, но с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се зах-
ванете. Като изклю-

чим някой дребни изненади, няма
какво да помрачи деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което
може да донесе малко
тъга в душата ви. Но

пък колко топлина и уют има в есе-
нните вечери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще сте днес, но
ако нямате да вършите
нещо наистина важно, ос-
тавете всичко както е.

О т - делете повече време за
разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от
човек до себе си, но
някак ви е срам да си

го признаете. Не драматизирайте,
няма да изгубите от чара си, ако
кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцу-
вате от радост,ос-

вен ако не сте решили да драмати-
зирате събитията. Винаги е по-
добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се
чувствате днес. Спо-
собни сте да поглед-
нете собствените си

емоции отстрани, но не и да ги кон-
тролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и

приказливи.Можете да свършите
много неща,но ако говорите по-мал-
ко и действате повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с емо-
ции, но избягвайте
силните изблици, за-
щото може да про-

валят действията ви. Бъдете по-
инициативни.

Р И -Р И -Р И -Р И -Р И - БИБИБИБИБИ

Доста активен ден.
Раз- нообразните прежив-

явания ще ви харесат и утре
със сигур- ност ще може да ка-
жете, че сте си изкарали страхот-
но.



Съперник Спорт 119 септември 2014 г.

Адрес на редакцията:
гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Зам. главен редактор:
Зоя ИВАНОВА
Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Иванка Василева, Станислава
Миланова, Цветелина Чавдарова

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си

Разпространение:
Лъчезар Лазаров

Печат:
Печатница “Аргус”

Яне АНЕСТИЕВ

„Ìèíüîð” íàíèçà ÷åòèðè íà „Áàëêàí”
Петър Петров с два гола и уникален пропуск

стефанов прояви
упоритост при една
атака на левия фланг,
надделя над защитни-
ците на домакините
и ниско по тревата
намери непокрития
Антон Киров, за кого-
то от пет метра не
ешще трудно да реа-
лизира третия гол в
мача. През второто
полувреме играта
поизбледня, тъй ка-
то победителят от
мача беше известен.
Домакините не си да-
ваха много зор, гос-
тите пък като че ли
бяха доволни,че са се
отървали само с тол-
кова. Все пак в пос-
ледния четвърт час
на  мача стана по-ин-
тересно за зрители-
те.

В 76-та минута чу-
десен пробив на то-
ку-що влезлия Сидер
Тмоов завърши с мно-
го точно центрира-
не, което сложи топ-
ката право на глава-
та на Мирослав Тодо-
ров, но ударът на
перничанина не улучи
рамката на вратата,
а мина на двайсетина
сантиметра над гре-
дата.В 81-та минута
Антон Киров намери
непоктир Петър
Петров в наказател-
ното поле на гости-
те, той от пет мет-

Страницата подготви Яне Анестиев

Гибралтар стартира с двама
професионални футболисти
Само двама футболисти имаше в ти-

ма си Гибралтар в дебюта си на меж-
дународната сцена снощи.  Най-но-
вият член на УЕФА бе разбит с 0:7 от
Полша, а в тима му имаше само два-
ма професионални играчи от 30-хил-
яден Гибралтар.

Централният защитник Уолкър и
дясното крило Уайсман са единстве-
ните, които би трябвало да разбират
повече от футбол в тима. 

Сред останалите личат пожарникар,
полицай, корабен агент, електротех-
ник, спедитор и други.Футболната
федерация на Гибралтар е основана
през 1895 година, а е член на УЕФА
от 2013 година. Решението на евро-
пейската футболна централа предиз-
вика гнева на Испания заради тери-
ториални претенции между двете
страни.

ра вкара втория си
гол в мача, за да офо-
рми крайното 4:0 за
отбора на „Миньор”.
Емоциите за зрите-
лите обаче не свър-
шиха дотук. В 86-та
минута Сидер Томов
и Мирослав Тодоров
повториха упражне-
нието от преди
няколко минути, но
този път ударът на
нападателя беше спа-
сен от вратаря на
„Балкан” Милен Пет-
ракиев. Две минути
преди края на мача
публиката стана сви-
детел на куриозен
момент. Две минути
преди края на мача
Петър Петров засе-
це едно центриране
на два метра от гол-
линията на гостите.
За учудване на всич-
ки той успя да вдиг-
не топката над вра-
тата, нещо,което,
ако го накарат да
направи, ще му е дос-
та трудно,даже и да
иска. Това обаче по
никакъв начин не раз-
вали хубавото впе-
чатление от играта
както на Петров, та-
ка и на целия отбор,
който определено бе-
ше по-добър от про-
тивника си в този
мач.

Резултат: Миньор
– Балкан 4:0

Двата отбора за-
почнаха мача пред
около 200 зрители, а
проблемите за дома-
кините започнаха
още преди първия съ-
дийски сигнал.  Иб-
раим Стамболиев по-
лучи разтежение и се
наложи на негово
място в състава да
бъде включен Мирос-
лав Тодоров, а  в гру-
пата за мача набързо
влезе играещият по-
мощник-треньор То-
ни Евтимов.

Мачът започна с
напористи атаки от
страна на домакини-
те, които твърдо
бяха решили да спе-
цеят тази среща.
Още във втората
минута на мача Да-
ниел Стефанов засе-
че с глава центрира-
не от седем-осем
метра, но топката
беше насочена право
във вратаря на гос-
тите Милен Петра- домакините и донесоха

втората победа за ра-
домирския отбор от
началото  на първенс-
твото. Домакините
определено  бяха по-
класния тим и нито за
минута не оставиха
съмнение в превъзходс-
твото си. След трите
спечелени точки  радо-

Отборът на „Коне-
лиано” измъкна точка
от „Миньор”, но не ус-
пя да вземе нищо в Ра-
домир, където
„Струмска слава” на-
низа три безответни
гола във вратата му.
Иво Стоянов, Тодор
Димитров и Екундайо
Джаейоба вкараха за

„Славата” разби „Конелиано” класически

киев, който без осо-
бени усилия отрази
опасността. Атаки-
те на миньорци про-
дължиха и в 14-та ми-
нута тяхното пре-
възходство получи
първата си материа-
лизация. Петър Пет-
ров центрира от ле-
вия фланг, топката
попадна във Виктор
Софрониев, който
от волле заби топка-
та полувисоко във
вратата на „Балкан”,
за да открие резул-
тата. Превъзходс-
твото на домакини-
те в тези минути
беше пълно и играта
им се получаваше та-
ка, както я искаха.
След още десет ми-
нути Петър Петров
получи удобна топка
малко пред наказа-
телното поле на
„Балкан”. Защитни-
ците на гостите се
объркаха, никой не се
и опита да му попре-

чи и той спокойно
обработи топката,
за да я насочи на съ-
щото място, където
беше попаднала след
удара на Ссофрониев
преди малко – полуви-
соко в десния ъгъл на
вратата на Петра-
киев ,за да бъде уд-
воена преднината на
миньорци. Гостите
реагираха с един мно-
го хубав удар от око-
ло 30 метра на Васил
Геров, който от 30
метра улучи напреч-
ната греда на врата-
та на Леонтиев, но
това беше и еди-
нствената опаснос-
т, която успяха да
създадат не само
през полувремето, но
и през целия мач. В
38-та минута Даниел

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
4-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Пирин – Сливн.герой  1:1

Спортист – Рилски сп. 0:0

Велбъжд – Вихрен 1:2

Миньор – Балкан  4:0

Стр.слава – Конелиано    3:0

Места – Оборище  7:0

Беласица – Германея 2:0

Чепинец – Витоша    0:1
 

КЛАСИРАНЕ:

1. Оборище (Панагюрище) 12: 10

2. Сливнишки герой 13:3 10

3. Беласица 5:0 8

4.Пирин Гоце Делчев 5:2 8

5.Миньор 10:4 7

6.Витоша Бистрица 2:1  7

7.Вихрен (Сандански) 8:9 7

8.Струмска слава 6:6 6

9.Балкан (Варвара) 5:9 6

10.Велбъжд 1919 (Кн) 7:5 4

11.Спортист (Св) 2:6 4

12.Места 3:8 4

13.Чепинец 3:6 3

14.Рилски спортист 2:6 2

15.Конелиано (Герман) 2:10 1

16.Германея 1:10 1мирци са на осма пози-
ция във временното
класиране с актив от
шест точки. В следва-
щия кръг отборът на
„Струмска слава”, кой-
то следва по петите
„Миньор” в програма-
та, ще гостува в с.Вар-
вара (Пазарджишко) на
местния „Балкан”.

Двама пазиха трима
на „Миньор” – „Балкан”
Трийсет души агитка бяха зая-

вили феновете на „Балкан” за ма-
ча в Перник срещу „Миньор”. Ис-
тината се оказа по-различна,за-
щото от пазарджишкото село в
Перник пристигнаха всичко на
всичко трима фенове. Те си сед-
яха мирно и кротко в сектора за
гости, пазeни от двама охраните-
ли, които нямаха никаква работа
и групата от петима души дружно
изгледа мача без да се чуе нищо
от тях. Гостите пък с бездушната
си игра не им създадоха никакви
емоции и не ги провокираха към
никакви действия.



АПРОПО

ЦЪРКВАТА ДОБРЕ ЩЕ НА-
МАЖЕ ОТ ПРЕДИЗБОРНА-
ТА КАМПАНИЯ що се от-
нася до принадената стой-
ност от църковни атрибути.

П о н е половината партии в Перник,
които вече откриха предизборните си
масрафи, като начало минаха през
храма, запалиха свещ и им четоха за
здраве и благополучие. Лошо няма.
Църквата е затова, да посочва спаси-
телния път. Само утре на някого да не
му скимне да обвини свещениците, че
са им чели криво Евангелието, когато
си видят резултатите от изборите. А и
друга народна мъдрост е твърде ак-
туална на старта на кампанията – не са
намерили църква да се кръстят. Щото
големият изборен храм е цяла Бълга-
рия, където милиони граждани могат
да турят кръст на всякакви височай-
ши мераци за народната любов.

ВЧЕРАШНИЯТ ХУБАВ ДЪЖД,
КОЙТО СЕ ИЗЛЯ НАД ПЕРНИК, от-
части тури край на страховете от не-
контролирани пожари в ниви, стърни-
ща, пасища и горски масиви. Затова
пожарникарите могат да спестят
някой лев за предстоящия си профе-
сионален празник. Иначе огнеборците
традиционно се готвят да почетат чес-
тта на професията си, с която много
пъти се майтапим, но ако сме честни,
трябва да им се поклоним. Не само че
са дали министър - председател с тен-
денция към втори мандат, но и поне-
же без тях не може ни в жега, ни в
студ. И те са единствените, на които
трябва да пожелаем с чиста съвест да
им върви по вода. Не че и при водата
нямат работа, но колкото по-малко са
ангажирани, толкова и ние сме по-
спокойни като гледаме дъжда през
прозореца.

ОЩЕ ПРЕДИ ДА Е СТАНАЛО СЪ-
БИТИЕТО, ВЕЧЕ ГО ЗНАЕМ. Днес в
Калища предстои грандиозна девето-
септемврийска манифестация. Мероп-
риятието има запазена марка от Жив-
ково време с характерните атрибути
по соцносталгията – плакати с ликове-
те на вождовете, лозунги за светлото
бъдеще и духов оркестър с хороводни
напеви. Само кебачетата и бирата не
са без пари, ама нали затова се борих-
ме за промяна.
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13 òåæêè êàòàñòðîôè ñ ïîñòðàäàëè äåöà â ðåãèîíà
Статистиката е от началото на годината досега

Апаши удариха магазина
на рударския кмет

Любомира ПЕЛОВА
Апаши обраха магазина за хранителни

стоки на кмета на пернишкото село Рударци
Богдан Богданов – Бобето. Информацията
не беше огласена от полицията, но още ми-
налата седмица тя бе коментирана от общин-
ски съветници, разбрали за случилото се.
Магазинът е разбит около 2 часа след полу-
нощ в сряда срещу четвъртък. СОТ-ът, с кой-
то работел магазина не се е задействал, за-
щото най-вероятно крадците са заглушили
сигнала му с устройство. За «удара» върху
търговския обект станало ясно след като
продавачката отишла на работа сутринта.

По неофициална информация крадците
отмъкнали цигари и част от оборота. Точната
сума на нанесените щети все още се уто-
чнява, но тя най-вероятно е солидна, комен-
тират рударчани. Споменава се цифрата
10 000.

Това е трета кражба от магазина. Преди
това - на 30 декември миналата година и на
9 януари 2014 бакалията е била разбивана и
ограбвана.

Тръгва акция
за използване на

безопасните колани
Любомира ПЕЛОВА

Стартира акция за използване на пред-
пазни колани и детски обезопасителни сис-
теми в моторните превозни средства

Контролната операция, организирана от
Европейската мрежа на службите „Пътна
полиция” в ЕС /TISPOL/, започва от днес и
ще продължи до 14 септември т.г.

Акция на отдел „Пътна полиция” при ГД
Охранителна полиция” започва на терито-
рията на цялата страна. Тя се реализира по
инициатива на Европейската организация
на службите на Пътна полиция – TISPOL и
се провежда във всички страни-членки.

В хода й ще се проверява използването
на обезопасителни колани от водачите и
пътниците, както и  на детски обезопасител-
ни системи в моторните превозни средства.
Ще бъдат извършвани проверки и на вода-
чите на мотоциклети, както и на техните
спътници за използването на обезопасител-
ни каски по време на  пътуването. По време
на акцията ще се проверяват водачите и за
задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилите.

Основната цел на операцията е да се ока-
же въздействие върху поведението на во-
дачите на автомобили и пътниците, като ак-
центът отново ще е върху факта, че изпол-
зването на обезопасителни колани и каски
значително намалява риска от сериозно ув-
реждане или смърт при инциденти на пътя. 

томобил заедно със
свой приятел от Кюс-
тендил към София. На
шосето край Перник
заради несъобразена с
пътните условия ско-
рост шофьорът загу-
бил конторл над уп-
равлението на возило-
то, което навлязло в
насрещното движе-
ние, ударило се в ка-
мион, завъртяло се и
се ударило в друг ав-
томобил. От удара
загинало момчето, пъ-
тувало на предната
дясна седалка. Четири
са децата, пострада-
ли в самия град. Две
от тях – на 8 и 12 го-
дини, бяха ударени на
пешеходна пътека в
района на търговски
център «Елена». Там

кола спира пред зебра-
та, за да минат малчу-
ганите, но друг водач
изпреварва спрялото
возило и блъска деца-
та. Аналогиен е инци-
дент в квартал «Из-
ток».

За повече внимание
по пътищата както
от страната на шо-
фьорите, така и от
страна на родители-
те апелираха вчера от
«Пътна полиция» при
началото на акцията
„Децата тръгват на
училище, да ги пазим
на пътя”, която ще
продължи до 31 ок-
томври. До 14 септем-
ври пък ще се проведе
седмица на пътната
превенция на пътната
безопасност.
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Всяка година на 14-

ти септември огне-
борците и спасители-
те честват своя про-
фесионален празник.
По традиция той се
отбелязва със седмица
на пожарната безопас-
ност, започнала вчера.

И тази година в Пер-
нишко ще бъдат про-
ведени много мероп-
риятия, насочени към
повишаване информи-
раността на общес-
твото по отношение
на пожарната безопас-
ност и защита на насе-
лението при пожари,
бедствия и други из-
вънредни ситуации,
както и към издигане
престижа на профе-
сията и популяризира-
не на изршваните дей-
ности, поясни вчера
Марио Картулев – на-
чалник сектор в пер-
нишката Регионална
дирекция ПБЗН.

От 8-ми до 12-ти
септември във всички
служби на дирекцията
в региона ще бъдат
отворени приемни за
граждани, които ще ра-
ботят от 9,30 до 12
часа, отворени са и го-
рещи телефони за
връзка. Гражданите
биха могли да се свър-
жат с канцеларията на
директора на РД ПБЗН
на тел. 076/60 49 07, на
който могат да зада-
ват въпроси, касаещи
пожарната безопас-
ност и защитата на
населението на облас-
тно нивои за община
Трън. Подобни теле-
фони ще работят през
въпросния период и в

общините. Начални-
кът на пернишката ра-
йонна служба ще отго-
варя на тел. 076/67 66
90, за канцеларията на
началника на РС ПБЗН
в Радомир, която об-
служва и общините Зе-
мен и Ковачевци, номе-
рът е 0777/8 24 72, а
за канцеларията на ше-
фа на службата в Брез-
ник телефонът е
07751/ 38 73.

През Седмицата на
пожарна безопасност
и тази година ще бъ-
дат проведени тради-
ционните дни на отво-
рените врати. Вчера
те бяха в Трън, днес ше
са в Брезник, на 10-ти
септември ще се про-
ведат в Радомир, ден
по-късно в Земен и на
12-ти септември - в ра-
йонната служба ПБЗН
в Перник. Гражданите
ще могат да видят от-
близо машините, с кои-
то работят огнебор-
ците, да се докоснат
до ежедневните им за-
нимания, свързани с
техните професионал-
ни задължения.

От 10-ти до 12-ти
септември във фоайе-
то на областната ад-
министрация пък ще
бъде подредена спе-
циална изложба, която
ще е интересна за все-
ки, проявяващ инте-
рес към историята на
пожаарното дело в ре-
гиона. Демонстрация-
та на пожарогасител-
на и спасителна дей-
ност, която от годи-
ни се провеждаше на
центрпалния перниш-
ки площад, тази годи-
на ще бъде в Радомир.

Огнеборците отвориха врати през
седмицата на пожарна безопасност
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тежки катастрофи
от началото на годи-
ната досега в Перниш-
ко са с участието на
деца и тийнейджъри,
съобщи вчера при
старта на кампанията
„Децата тръгват на
училище, да ги пазим
на пътя!” служителят
от «Пътна полиция»
Теофил Теофилов.  При
пътните инциденти в

региона ранените са
67, а загиналите – 9.
Статистикатаа на
полицията сочи, че
през учебната 2013/
2014г. и през лятна-
та ваканция на 2014
г. по улиците и пъти-
щата на територия-
та на ОД на МВР -
Перник са настъпили
общо 13 тежки път-
н о т р а н с п о р т н и
произшествия с уча-
стието на деца и

юноши. Ранените де-
ца и юноши до 18-го-
дишна възраст са 14.
За съжаление сред тях
има и един 17-годишен
юноша. Тийнейджъ-
рът пътувал с лек ав-

Тя ще е на 12-ти сеп-
тември, а началото е
определено за 10 часа,
място на действието
– хотел „Радомир” на
площад „Свобода”.

За най-малките пък
са организирани раз-
лични мероприятия с
игрови елементи. С
хлапетата от  пер-
нишката ЦДГ Калина
Малина”, ОДЗ „Вален-
тина Терешкова” в ба-
тановци и ОДЗ „Радо-
мирче” в Радомир ще
бъда проведени състе-
зания с игрови елемен-
ти.

Представителният
отбор по пожаропри-
ложен спорт на Регио-
налната дирекция
ПБЗН ще участва в
турнира по пожароп-
риложни спортове в
Пловдив, който се
провежда в чест на
професионалния праз-
ник на огнеборците.

Седмицата на пожар-
ната безопасност в
Пернишка област ще
завърши на 14-ти сеп-
тември. По традиция
в 10 часа ще бъдат по-
ложени венци и цветя
на паметните плочи
на загиналите при из-
пълнение на служеб-
ния им дълг пожарни-
кари Никола Миков и
Сашо Ефтимов в за-
вод „Пектин” в трън-
ското село Лева река.

Същият ден екипи с
пожарни автомобили
от районните служби
ПБЗН в Перник и Радо-
мир ще участват в де-
монстративно зан-
ятие на площад „Алек-
сандър Батенберг” в
столицата.


