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ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

чета за продажба на
цигари и вестници
на «Лафка», които в
момента са заключе-
ни, но оборудването
им показва, че те ве-
роятно скоро ще
почнат да работят.
В сайта «Джобс - БГ»
пък се е появила об-
ява, че скандалната
търговска верига на-
бира персонал за
Перник, твърдят за-
познати.

Търговци на дреб-
но в централната
градска зона се при-
тесняват, че «Лаф-
ка» ще погълне лавки-
те за вестници и ци-
гари и в останалите
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Първите два павилиона в “Изток” са върху частен терен, общината не е дала нито един свой
Любомира ПЕЛОВА

Притесненията на
търговци, че  „Табак
маркет“ ще влезе в
Перник мрез своята
търговска верига
«Лафка» и ще съсипе
дребния бизнес, не са
неоснователни. Вчера
кметът на общината
Иван Иванов заяви, че
до момента няма да-
ден нито един терен
– общинска собстве-
ност на въпросната
фирма.

Въпреки това оба-
че в кметство Из-
ток в района на един
т големите хипер-
маркети вече са мон-
тирани две магазин-
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Облачно,
с мокър

сняг

Зачатие
на св. Анна

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

Бавна
помощ

Ето това е гвоздеят на
здравната реформа – въвеждането на бав-
на медицинска помощ в ромските квартали.
Идеята на здравния министър естествено
разбуни духовете в ромските гета, но по-
лучи аплодисменти в неромските. Въпро-
сът е кое  е по-добре – да бият здрав лекар
и да го направят болен или мним болен да
се гаври с медиците? Така изкристализира
гениалното решение – Бързата помощ да не
си дава много зор. А ако някой много бърза
– да бърза бавно. Линейките да се превър-
нат в бронирани бойни машини. А жандар-
мерията да осигурява маршрута като за
президентски кортеж.

Дотук – евалла на министър Москов.
Бръкна в здравето на мнимите болни. А ако
някой е толкова на зор, има парамедици,
които с подръчни средства ще му свършат
работа. Тях поне не можеш да биеш ,
защото първо трябва да си платиш. А сега
какво излиза? Безплатното здравеопазване
излиза два пъти по-скъпо от платеното.
Без да броим боя.

Така между ритниците, юмруците и пот-
рошените линейки се ражда идеята Бърза-
та медицинска помощ да е не само до поис-
кване, но и до гарантиране. Демек, да живее
в престижен квартал. Това е плод на бърза
мисъл след поредния бърз побой.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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Брезничанин с 2,47
промила зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Бързо производство срещу пиян шофьор е

започнато от брезнишки пътни полицаи.
Около 3 часа и половина миналата нощ, на

улица „Георги Бунджулав” в града е спрян
криволичещ по пътното платно лек автомо-
бил „Рено Лагуна”, управляван от местния
жител П.А. на 39 години. При изпробването
му с техническо средство за алкохолдреге-
рът е отчел цели 2,47 промила. Взета му е
кръвна проба за химичен анализ. Пияният
шофьор избегнал 24-часовия арест  по здра-
вословни причини. Работата по документира-
не на случая продължава.

На страница 2

Любомира ПЕЛОВА
След зам.кмета Еве-

лина Манчева, която
все пак има пернишки
корени, но дойде на
работа в общината
от София, още една
столичанка влиза в
пернишката админис-
трация. Това е юри-
стът Галина Ганчева,
която досега е рабо-
тила в структура на
Министерския съвет,
обясни вчера кметът
Иван Иванов. Тя ще
оглави правния отдел
в кметството. Доско-

ро то бе ръководено
от Малин Стоилов,
който временно из-
пълнява функциите
на Главен секретар
след освобождаване-
то на Иван Лозанов.

Ще има титуляр и
за секретарската
длъжност и той вече
е ясен, но щеи съобщя
името му едва когато
назначението стане
факт, заяви новият
градоначалник.

Кметът инж.Ивано-
в заяви, че се работи
изключително актив-

но по новата струк-
турна схема на общин-
ската администра-
ция. Ще се разгледа
изключително внима-
телно и щатът на об-
щинските предприя-
тия. В момента длъж-
ности в тях дублират
длъжности в самата
администрация. Цел-
та е да се създаде
стегната, работеща
организация, която да
работи в интерес и в
услуга на перничани.

Столичанка ще оглави правния
отдел на общината в Перник

На страница 2

райони на града.
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Синдикалистите настояват да се чуе мнението им
Любомира ПЕЛОВА

Вчера в Регионалния
съвет на КНСБ – Пер-
ник, бе проведена
спешна среща на част
от  Изпълнителният
комитет на РС и на-
родните представи-
тели от 14 многоман-
датен  избирателен
район – Перник. На по-
каната се отзоваха д-
р Вяра Церовска, из-
брана от листата на
ПП ГЕРБ, д-р Валентин
Павлов от Реформа-
торския блок и Вале-
ри Жаблянов от БСП
–Лява България.

Представителите
на синдикалните ор-
ганизации и членове

на ИК - Наташа Анге-
лова, Венета Милано-
ва, Копринка Ивано-
ва, Неделчо Калев и
Николай Спасов изра-
зиха категорично по-
зицията си, че пен-
сионната реформа
не трябва да започ-
ва от 1-ви януари
2015 година. Стано-
вището на регионал-
ната структура е,
че няма да се съгласи
с повишаване на въз-
растта за пенсиони-
ране по никакъв по-
вод и това катего-
рично ще бъде заяве-
но от представите-
лите на работници-
те и служителите,

Зоя  ИВАНОВА
Директорите на

центровете за спеш-
на медицинска помощ
и директорите на об-
ластните дирекции на
МВР  са задължени да
предприемат колек-
тивни действия за
локализиране на мес-
тата, където  в пе-
риода 2013-2014 годи-
на са констатирани
прояви на насилие над
спешни медици.Това е
резултат  от извън-
редната среща между
  министъра  на здра-

Полицията в помощ на медиците

веопазването д-р Пе-
тър Москов и минис-
търа на вътрешните
работи г-н Веселин
Вучков.

На срещата е взето
 решение за предприе-
мане на колективни
действия за предот-
вратяването на напа-
дения над екипи на
спешна помощ. Със за-
повед на директори-
те е вменено синхро-
низиране дейността
на екипите на ЦСМП
и ФСМП, съответно
със структурите на

АПИ: Жълт код
за опасно време

Силвия ГРИГОРОВА

МВР по региони – при
посещения на спешни
екипи в локализирани-
те „рискови“ населе-
ни места. 

Утре ще се проведе
среща между минис-
тър Москов и пред-
ставители на ромски-
те общности, както и
с членове на Сдруже-
ние „Национална мре-
жа на здравните ме-
диатори“ във връзка
с поемане на ясен ан-
гажимент за съдей-
ствие спрямо екипи-
те на спешна помощ.

 

«Лафка» все пак влиза ...

които ще вземат
участие в протес-
тният митинг на
11.12.2014 г.

Народните пред-
ставители пожелаха
да чуят от синидика-
листите какви са тех-
ните искания и пред-
ложения.

Представителите
на синдикалните ор-
ганизации заявиха,
че искат  да се за-
почне диалог в усло-
вие на доверие, в
който да бъдат об-
съдени всички пара-
метри – продължи-
телност на живот,
условия на труд, де-
мографска криза.

  Шофьорите да предприемат пътуване са-
мо с автомобили, подготвени за зимни ус-
ловия. Националният институт по метеоро-
логия и хидрология обяви жълт код за по-
тенциално опасно време в областите Видин,
Монтана, Враца, София, Ловеч, Габрово, Ве-
лико Търново, Търговище, Разград и Со-
фия-град. Там се очакват значителни вале-
жи, на места до 30 литра на един квадратен
метър като дъждът ще преминава в сняг.
Ще започне да се образува снежна покрив-
ка. Условия за образуване на поледица ще
има в областите Видин, Монтана, Търгови-
ще и Разград. Това информираха от Аге-
нция „Пътна инфраструктура”. От там поя-
сниха още, че обилни валежи от дъжд се
очакват и в областите – Благоевград, Па-
зарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и
Бургас, където също е обявен жълт код за
потенциално опасно време. Оранжев код за
значителни валежи от дъжд, около и над 40
л/кв.м е обявен за областите Смолян, Кър-
джали, Хасково и Ямбол.

  Агенция “Пътна инфраструктура” препо-
ръчва на шофьорите на тежкотоварни мо-
торни превозни средства и на леки автомо-
били да тръгват на път само с подходящи
гуми, да карат със съобразена скорост и
повишено внимание, спазвайки указанията
на контролните органи. Блокирането на дви-
жението от превозни средства, които не са
подготвени за движение при зимни усло-
вия, затруднява достъпа на снегопочиства-
щата техника и възпрепятства пътуването
на всички останали шофьори.

Отпадат клинични пътеки
Зоя ИВАНОВА

Нови клинична пътеки и две клинични
процедури няма да бъдат включени в паке-
та дейности, покривани от НЗОК. Това става
ясно от проектопромени в Наредба 40 на
здравното министерство, публикувани на
сайта на ведомството за обществено об-
съждане.

Наредбата бе променена преди по-малко
от месец и с текстове в нея се предвижда-
ше от догодина касата да покрива клинич-
на пътека „Роботизирана радикална проста-
тектомия“ – лапароскопска операция на
рак на простатата, както и терапевтична
афереза и бъбречно-заместителна терапия
– процедури за очистване на кръвта. С но-
вите изменения дейностите отпадат от паке-
та, още преди да са влезли реално в него.
Причината – липса на средства. „Целта е да
не се допусне недостиг в бюджета на
НЗОК и  постигане на последователна фис-
кална консолидация“, обяснява МЗ в моти-
вите си.

С друга промяна пък се предвижда ра-
диохирургия на онкологични и неонколо-
гични заболявания да се включи в пакета
не от началото на 2015 г., а от 1-ви юли. Тук
мотивът е, че към момента няма готовност
за осигуряване на дейността в болниците.
Според ведомството, отлагането ще даде
възможност при осигуряване на съответна-
та технологична и организационна готов-
ност да стартира дейността и НЗОК да я
заплаща за болни с онкологични и неонко-
логични заболявания.

С последното изменение на наредбата
през ноември бе предвидено от 1-ви януари
2015 г. да се включат и дейности, свързани
с гарантиране на по-качествени грижи за
бременните и децата, както и за хората с
невромускулни заболявания. Те остават в
пакета, тъй като са приоритет на правителс-
твото, посочват от МЗ.

Няма да се  приемат
предстоящи проме-
ни без участието на
синдикатите  и в ус-
ловия на спешност и
бързане.

Депутатите обеща-
ха да запознаят парла-

метарните си групи с
ясно изразената пози-
ция от страна на РС
на КНСБ  Перник и пое-
ха ангажимент  за пре-
дизвикване на дебати
по пенсионната ре-
форма.

Силвия ГРИГОРОВА
  Правителството

прие наредба, с която
се определят изисква-
нията за етикетира-
нето, предоставяне-
то и рекламирането
на храните с цел га-
рантиране на право-
то на потребители-
те на информация. С
нея се въвеждат раз-
поредбите на девет
европейски регламен-
та и една директива.
Те указват реда, по
който се маркира из-
ползването на гене-
рични обозначения,
страната или място-

Приета е Наредба за изискванията
за етикетирането на храните

то на произход на
прясно охладено или
замразено месо, съ-
държанието на оцве-
тители, ГМО, глутен
и др. 

Правителството
одобри идопълнение
в Наредбата за изи-
скванията към соко-
вете от плодове и
някои сходни продук-
ти, предназначени за
консумация от чове-
ка, отново свързано с
въвеждане на евро-
пейско законодателс-
тво. Посочват се -
разрешените обра-
ботки и вещества

при производството
на сокове от плодове
и нектари от плодо-
ве. Предвид разви-
тието на техноло-
гиите в тази об-
ласт, вече са на раз-
положение нови ве-
щества за избист-
ряне на соковете – -
растителни протеи-
ни, извлечени от пше-
ница, грах или карто-
фи, които могат да
бъдат алтернатива
на разрешения към
момента желатин, из-
влечен от продукти
от животински
произход.

от страница 1

Така десетки семейства, разчитащи еди-
нствено на малките постъпления от този
наистина дребен бизнес, ще останат без
препитание. Според градоначалника Иван
Иванов, преговорите за павилионите на
«Лафка» са водени с частен инвеститор. Ка-
сае се за частни терени, върху които общин-
ската управа не може да се меси.  Според
запознати те са собственост на строителен
предприемач.

Още по времето на кметуването на сегаш-
ния народен представител и зам.предеседа-
тел на парламента Росица Янакиева „Лаф-
ка” искаше за павилионите си 14 терена на
територията на областния  град. Това пре-
дизвика вълнение и лют отпор от страна на
дребния бизнес в града и Общинския съвет
спря настъплението на скандалната търгов-
ска верига. Какво ще се случи оттук нататък,
предстои да бъде изяснено. Ако все пак биз-
несът, зад който стои скандалният Делян
Пеевски, настъпи, в Перник нови брожения
няма да се разминат и ситуацията отново ще
стане напечена, защото ще се посегне на
един на пръв поглед дребен бизнес, от който
зависи хляба на много хора.

Столичанка ще оглави...
от страница 1

Не става дума за чистка, а за промяна в
стила на административно обслужване.
Длъжностите трябва да се заемат от знае-
щи и можещи хора, от чиято работа ще има
максимален ефект, уточни Иванов. След ка-
то стане готова, схемата  ще бъде предло-
жена за утвърждаване на Общинския съ-
вет. ще работят в администрацията да бъдат
натоварени максимално и да има ефект от
работата им, уточни Иванов. Той още вед-
нъж подчерта, че докато новата схема не
бъде гласувана от местния законодателен
орган, уволненя на служители няма да има.
Освен това предстои и излизането в пенсия
на част от чиновниците, някои от които зае-
мат и ръководни длъжности. Такъв е случая
например с пенсиониралият се от 1-ви де-
кември директор на дирекция “Икономи-
ческо развитие и управление на собстве-
ността” Юри Драганов.

Новият кмет на Перник ще изиска в мак-
симално кратки срокове да бъде направена
ревизия на многото граждански договори,
сключени от предшественичката му Росица
Янакиева. Искам да видя на кого и за как-
ви услуги е плащала общината, поясни Ива-
нов.

За да бъде завършена нормално финан-
совата година по искане на зам.-кмета Вла-
дислав Караилиев са прекратени със спе-
циална заповед и отпуските на служители в
отдел „Инвеститорски контрол».
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От следващата година хоспитализацията и дехоспитализацията в единна система

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

моята подкрепа”

Президентът на КТ”Подкрепа”
стана вицепрезидент на EZA

Силвия ГРИГОРОВА
 На провелата се в Будапеща Генерална

асамблея н Европейския работнически цен-
тър- EZA,  президентът на КТ”Подкрепа”- д-
р Константин Тренчев беше избран за ви-
цепрезидент. Това информираха от центра-
лата на КТ “Подкрепа”. От там поясниха, че
синдикатът членува от 2010 г. в този най-ав-
торитетен християнски интернационал, кой-
то обединява над 80 организации от Европа
- синдикати,  изследователски  академич-
ни,  обучителни и университетски центрове
с християнска философска насоченост, ра-
ботещи в областта на социалната политика.
Генералната асамблея преизбра за нов
мандат досегашния президент - Барто
Пронк, от Холандия и избра нов генерален
секретар - Зигрид Шрам, от Германия. Кан-
дидатурата на д-р Тренчев събра най-много
гласове след тези на президентите на Со-
лидарност и на германските

синдикати. Той е  първият и единствен
българин заемал вицепрезидентски длъж-
ности в най-престижните синдикални меж-
дународни централи - МКП, ЕКП и EZA.

 Чрез видео-конферентна връзка новото
ръководство и делегатите на Асамблеята
бяха поздравени от президента на Европей-
ската комисия - Жан-Клод Юнкер. Като
жест на признание за приноса и авторитета,
които КТ “Подкрепа” успя да си извоюва
за такъв кратък период,  беше взето реше-
ние следващата годишна среща на Разши-
рения Президиум на EZA, която е през май
2015 година,  да се проведе в София.

Любомира ПЕЛОВА
Т р а н с п о р т н и я т

хаос в Перник от го-
дини тормози жите-
лите на общината.
Част от курсовете,
особено в по-късните
часове на денонощие-
то не се изпълняват,
«прескачат» се и дес-
тинации към селата,
най-вече в края на сед-
мицата, пускат се в
движение неподход-
ящи автобуси в ока-
яно състояние, много
от които по-скоро
стават само за старо
желязо. А коментира-
ната вече четири го-
дини нова транспор-
тна схема все още е
далече от пленарната
зала на местния мини-
парламент.

За да се сложи поне
малко ред в хаоса, от
който валят оплаква-
ния до всички инсти-
туции и най-вече в
кметската админис-
трация, новото ръко-
водство на общината
започна внезапни про-
верки в обществения
транспорт, чиято
цел е не само да бъде
изяснена максимално
пълно картината, а и

Слагат ред в транспортния
хаос чрез внезапни проверки

да се повлияе на пре-
возвачите така, че
те да почнат да из-
пълняват малко по-
добре задълженията
си, поясни градоначал-
никът Иван Иванов.
Той подчерта, че при
проверките се залага
на елемента изненада,
а основен акцент в
тях е спазването на
разписанията.

Първата инспекция
е направена лично от
заместник-кмета Еве-
лина Манчева. Прове-
рена е била на една
от извънградските
линии, обслужвана от
една от най-големите
превозвачески фирми
в общината – «Път-
нически превози. Ман-
чева обясни, че на ав-
тогарата липсвало
разписание за въпрос-
ната дестинация, на-
ложило се да почака
доста и служителка-
та, продаваща биле-
ти на гишето. «След
половинчасово закъс-
нение тя все пак дой-
де, но се оказа, че
няма да има автобус.
Транспортната фир-
ма, която обслужва
въпросната линия,

делегирала правата
си на друг превозва-
ч“, обясни Манчева.
Тя останала изумена
и от състоянието на
автопарка, който бил
под всякаква крити-
ка. „В същото време
превозвачите по
няколко пъти на ден
звънят в Общината
да си искат парите
от субсидията“, каза
заместник-кметът.
„В транспорта цари
истински хаос“, ко-
ментира и кметът
Иван Иванов. Той бе
категоричен, че пари
за несвършена или
калпаво свършена ра-
бота няма да се да-
ват.

Изходът от ситуа-
цията все пак си ос-
тава новата тран-
спортна схема. Ако бе
създадено предприя-
тието за градска мо-
билност, срещу което
скочиха много от съ-
ветниците от ляво-
то политическо прос-
транство и техни
коалиционни партньо-
ри в ОбС, може би
днес картината щеше
да е по-различна, зая-
ви градоначалникът.

Зоя ИВАНОВА
Започва подготовка-

та на лечебните заве-
дения – изпълнители
на болнична медицин-
ска помощ, за приложе-
ние на Регистрацион-
ната система за хоспи-
тализация и дехоспи-
тализация на пациен-
ти., съобщават от На-
ционалната здравноо-
сигурителна каса.През
следващата година
хоспитализациите и
дехоспитализациите
на всички здравнооси-
гурени граждани ще
бъдат в единна систе-
ма. За целта при прие-
ма и напускането на ле-
чебното заведение па-
циентите ще трябва
да представят на ре-
гистратурата свой
български личен доку-
мент. След като Сис-
темата провери дали
документът е вали-
ден, ще обработи дан-
ните от него и ще ре-
гистрира хоспитализа-
цията, като едновре-
менно изпрати инфор-

мация за това в Цен-
тралното управление
на Националната
здравноосигурителна
каса. Цялата процеду-
ра ще отнема не пове-
че от няколко секунди.
Системата ще дей-
ства по същия начин и
при дехоспитализация-
та на пациентите.Ре-
гистрационната сис-
тема за хоспитализа-
ция и дехоспитализа-
ция на пациенти е раз-
работена по поръчка
на НЗОК и има за цел да
бъде завишен контро-
лът при прием и изпис-
ване на пациенти в
ЛЗБП, като отчита
двете дейности еднов-
ременно, както в бол-
ничното заведение,
така и в НЗОК във вре-
мето, когато те реал-
но се случват.При въ-
веждането на инфор-
мацията в Системата,
регистраторът пола-
га квалифициран еле-
ктронен подпис (КЕП)
– тип професионален
(в него се съдържа ос-

вен ЕИК на юридичес-
кото лице и ЕГН на кон-
кретния регистра-
тор). Това е необходи-
мо, за да се гарантира
сигурността на здрав-
ноосигурените.

Системата оформя
регистрацията във
вид на електронен до-
кумент съгласно Зако-
на за електронния до-
кумент и електронния
подпис. Заявлението
се състои от данни-
те, прочетени от ма-
шинночитаемата зона
на БЛД, както и от
данните за ЛЗБП и за
служителя, извър-
шващ регистрацията,
прочетени от КЕП, с
който служителят
подписва заявление-
то. При извършване
на нарушения при ре-
гистрацията, регис-
траторът носи отго-
ворност по глава де-
вета „Документни
престъпления“ от На-
казателния ко-
декс.Цялата операция
от стартирането до
финализирането на
хоспитализацията от-
нема не повече от
няколко секунди.По из-
ключение упълномо-
щеният служител на
регистратурата на
лечебното заведение

може да въвежда дан-
ните за здравноосигу-
рения ръчно. Това е
предвидено за случаи-
те, когато лицето е
на възраст под 14 го-
дини и няма издаден
БЛД. Тогава към данни-
те на придружителя
се въвеждат ръчно и
тези на пациента, кой-
то ще бъде хоспита-
лизиран.Данните от
документите от стар
тип („зелен“ паспорт)
и от Временни удо-
стоверения, издадени
от МВР при загуба на
лична карта, също се
въвеждат ръчно.Ако в
момента на хоспита-
лизация здравноосигу-
реният няма личен до-
кумент, Системата
отчита това, а по-
късно в заявлението
за прием се отбелязва
датата, на която до-
кументът е бил пред-
ставен.Освен инфор-
мация за валидността
на личния документ,
Системата подава ин-
формация и за това
дали в същия момент
здравноосигуреният
не е хоспитализиран в
същото или друго ле-
чебно заведение. В те-
зи случаи регистрато-
рът сам преценява да-
ли да регистрира нас-

тоящата хоспитали-
зация, като поеме от-
говорността за нейна-
та валидност.Систе-
мата регистрира и де-
хоспитализация на па-
циентите от лечебно-
то заведение, като за
целта те отново
представят своя ва-
лиден личен документ
на регистратурата.

Ако пациентът е по-
чинал в лечебното за-
ведение, ЕГН-то му се
въвежда в Системата
и тя отчита настъпи-
лото събитие.Регис-
трационната система
позволява да бъде из-
вършен допълнителен
контрол върху ЛЗБП,
като в реално време
хоспитализациите и
дехоспитализациите
ще бъдат отчитани
едновременно и в
НЗОК. Така ще бъде на-
малена вероятността
от отчитане на неиз-
вършена дейност.Па-
циентите също ще бъ-
дат улеснени от Сис-
темата, тъй като из-
ползването на данни-
те, прочетени от ма-
шинночитаемата зона
на БЛД от болничната
информационна систе-
ма на ЛЗБП би съкрати-
ло времето, за което
те ще бъдат  

Д-р Валентин Павлов - народен представи-
тел в 43 НС, поздрави днес хората със специ-
фични потребности в Перник по случай Между-
народния ден на хората с увреждания- 3-ти де-
кември. Той засвидетелства своята подкрепа-
та в Дневния център за хора с увреждания-
Перник, със специално изработена за празни-
ка торта, на която бе изписано посланието му
„Подавам ти ръка и разчитай на моята подкре-
па”. Умилението и радостта в очите на хората
бе несравнима, а изненадата, която д-р Павлов
им поднесе, ги накара да се почувстват спе-
циални и щастливи. „Не само на днешния ден,
а всеки ден трябва да подкрепяме тези хора и
да поставяме акцента върху човека, неговата
индивидуалност и личното му достойнство, а
не върху неговото увреждане. Аз през години-
те съм работил в тази посока и съм полагал
грижи за денталното им здраве, но най-важно-
то е, че ги чувствам като истински приятели!“,
каза д-р Валентин Павлов. В желанието си ви-
наги да помага на хората с увреждания, днес
той закупи над 10 специално изработени от тях
арт изделия, които според думите му са истин-
ско произведение на изкуството и са направе-
ни с много старание и любов.

Зоя ИВАНОВА

Освобождават шефа
на пернишкото ВиК

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкото ВиК-дружество ще има нов уп-

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

Какво да променим
в учебниците?

Образователният портал Академика БГ органи-
зира дискусия за българските учебници. Темата
предизвиква сериозен обществен интерес и целта
ни е да се чуят повече мнения и препоръки.

За целта започваме акция „Какво да променим
в учебниците“, в която ще покажем конкретните
критики, както и идеите за промени.

Без съмнение първо е необходимо да се кориги-
ра съдържанието на учебниците, както и учебните
програми. Препоръките, които ще се дадат, биха
могли да насочат експертите към промени, които
ще предизвикат обществено одобрение. Така ще
се избегне рискът отново да се създава учебно
съдържание, което възмущава родителите, стреси-
ра учителите и отблъсква децата от ученето.

Началото на дискусията поставяме на
14.12.2014 г., неделя, от 11 ч. в БТА. Каним учите-
ли, родители и техни организации, както и дирек-
тори на училища. Очакваме да се включат експер-
ти, авторски екипи, представители на издателства
и медии. Дискусията ще се води и онлайн – в сай-
та Академика БГ, както и в нашата страница във
Фейсбук.

Директори обсъждат
законопроект за образование

Директорите на училища и детски градини от
страната обсъдиха със заместник-министъра на об-
разованието и науката Ваня Кастрева новия
проектозакон за училищното образование.

Обсъждането се предхожда от квалификацион-
ния обучителен семинар за директорите на учили-
ща и детски градини, който се провежда от 2 до 6
декември в Сандански.

Семинарът се организира от Съюза на работода-
телите в системата на народната просвета в Бълга-
рия (СРСНПБ) и има за цел усъвършенстване на
професионалните компетентности на директорите
на училища и детски градини. В обучителната
програма са включени теми като: “Здраве и безо-
пасност в учебните и детските заведения”, “Роди-
телски стилове, комуникация в условия на криза”,
“Общуване с родители, програми за партниране
със семейството”, “Закон за обществени поръчки”
и “Бюджет 2015 г - формула за разпределяне на
Единния разходен стандарт (ЕРС) и Правила за ра-
ботна заплата”.

Виктория СТАНКОВА

Любомира ПЕЛОВА
Проектът за стра-

тегия на Министерс-
твото на правосъдие-
то предлага много
добри неща, стига да
бъдат осъществени.
Въпросът е дали да се
започне със струк-
турна реформа преди
да се изчерпят фун-
кционалните възмож-
ности на всяко от
звената на съдебната
система.

Това бе обобщение-
то, което направи ди-
ректорът на Нацио-
налната следствена
служба и зам.-главен
прокурор по разслед-
ването Евгени Диков
относно становище-
то на НСлС за стра-

тегията. То е изпра-
тено на главния про-
курор, за да се вземе
предвид в изготвяне-
то на обобщената по-
зиция на прокурату-
рата.

Диков се опасява
да не се повтори ис-
торията с бившата
ГДБОП, която първо
беше национална
служба - НСБОП, след
това стана Главна
дирекция към МВР,
след това поддирек-
ция към главна ди-
рекция, след това
мина към ДАНС, сега
обратно към МВР...
“Това, което на мен
ми допада в проек-
тостратегията, е
разделянето на дея-

нията на простъпки
и престъпления”,
конкретизира мне-
нието си Евгени Ди-
ков. Но го безпокои
разтеглянето на
идеята във времето
с неясни срокове.

Идеята за Кодекс
за административ-
ните нарушения и
наказания, който от-
преди седем-осем го-
дини е готов, или
предишното му име
АНК /Администра-
тивно-наказателен
кодекс/, изготвен от
Борис Велчев, проф.
Кино Лазаров и други
специалисти, но та-
ка и не видя бял
свят досега, е добра,
обяснява Диков. Спо-

ред него излишно и
затормозяващо сис-
темата е воденето
на досъдебни произ-
водства, които в
крайна сметка пос-
тигат същия ефект
- едно администра-
тивно наказание гло-
ба. Това е излишно и
задръства система-
та, смята той. Няко-
га в НК имало лимит
- ако стойността е
до 50 лева, по адми-
нистративен ред ак-
тът са издава от по-
лицая, който е кон-
статирал кражбата,
началникът на РПУ-
то издава наказател-
ното постановление
и то по съответния
ред може да се об-
жалва пред съда, как-
то се обжалват ак-
товете на КАТ.

Според Евгени Ди-
ков ако се извадят
половината от дея-
нията като админис-
тративни наруше-
ния би трябвало нап-
раво да се прави нов
НК. След това - мони-
торинг в продълже-
ние на година на дей-
ствието. Може да се
окаже в един момент
че изобщо няма нуж-
да от следователи и
разследващи полицаи
в някои региони на
страната, където

преобладават дреб-
ни нарушения, които
тъй или иначе прик-
лючват с админис-
тративно наказание.

Н а ц и о н а л н а т а
следствена служба
подкрепя промяната
в управлението на
системата чрез фор-
миране на две коле-
гии във Висшия съде-
бен съвет - на съдии-
те и на прокурорите
и следователите. Ди-
ков се притеснява
обаче дали ще се на-
мери добро законода-
телно решение за по-
литическата /парла-
ментарната/ квота,
в която могат да бъ-
дат включвани и ад-
вокати, универси-
тетски преподава-
тели и други правни
специалисти. Дирек-
торът на НСлС е
против тенденция-
та МВР да бъде воде-
ща институция в
преценката на раз-
следващите полицаи.
Той смята, че би
трябвало да прави
прокурорът.

Делата за данъчни
престъпления, ДДС-
измами и финансови
престъпления да се
възлагат на НСлС,
препоръчва директо-
рът на национално-
то следствие.

Националният съвет за тристранно сътрудничество на първото си заседа-
ние разгледа проекта на Закон за държавния бюджет за 2015г.и проекта
на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване.  Вицепре-
миерът и министър на труда и социалната политика- Ивайло Калфин, който е
председател на НСТС посочи, че въпреки липсата на пълен консенсус по
разглежданите проекти, дискусията е била конструктивна и в рамките на
разговорите са дадени редица идеи.  По време на заседанието социалните
партньори изразиха  становищата си по отношение на приходите и разходи-
те, заложени в бюджета, както и по отношение на необходимите реформи.

 „С бюджета за 2015 година търсим начин да се вместим в разрешения от
Брюксел дефицит от 3 процента и така да премахнем заплахата от наказа-
телна процедура срещу България“. С тези думи министърът на финансите
Владислав Горанов се опита да внесе малко успокоение сред синдикатите,
но въпреки това те ревностно защитаваха своите искания.

Основния препъни камък в диалога между управляващи и синдикати бе-
ше повишаването на минималната работна заплата и пенсионната реформа,
най-вече намерението за увеличаване на възрастта за пенсиониране с 4
месеца годишно. КТ”Подкрепа изрази своето становище относно проекто-
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015г.,Съображения-
та, които изразява синдикатът по параметрите на бюджета на ДОО за идна-
та година са следните:

х/ „Фондовете на общественото осигуряване са в състемен дефицит от
повече от 7 години. Неглижирането на този проблем води до сериозен не-
достиг на средства, които биха могли да решат много проблеми.

х/ При това състояние на Държавното обществено осигуряване за нас е
необяснимо поведението на министерство на финансите по отношение на
ставките за набиране на средства в отделните фондове: няма никакво ра-
зумно обяснение защо ставката на Фонд „Безработица” беше 3%, когато в
България безработицата беше под 5%, а сега, когато тя е към 12% и няма
изгледи за скорошно понижение, тя да бъде само 1%. Това обстоятелство,
всъщност води и до ниското дневно заплащане на обезщетението за без-
работица (7,20 лв.); няма никакво обяснение защо продължава да бъде ну-
лева ставката за Фонд „Гарантиране на вземания на работниците при фа-
лит”, след като от 2010 г. насам в България явлението „масови фалити” е
ежедневие.

х/  Ако задълбочено разгледаме политиките по приходите в ДОО ще ви-
дим, че нищо не се променя по отношение на осигурителните вноски както
общо за ДОО, така и в частност за Фонд „Пенсии”. От 2001 г. до 2010 г. оси-
гурителните вноски намаляваха ежегодно, с цел да се оставят средства в
работодателите за разкриване на нови работни места и увеличаване на ра-

Синдикатите не приветстваха предложената рамка на бюджета за 2015 година
ботните заплати. Нищо от тези цели не беше осъществено, но за сметка на
това във фонда постъпиха 22 млрд. лв. по-малко, което доведе до остри де-
фицити във всички фондове на системата.

  Даваме си ясна сметка, че в съкратените срокове за приемане на Бю-
джет 2015 не е възможно да бъдат планирани сериозни реформи в пенсион-
ната система. Във всеки случай, считаме че може да бъде направена една
първа решителна крачка към оптимизиране на пенсионния модел и дългос-
рочно финансово оздравяване на солидарния стълб на пенсионната систе-
ма.

  Всеизвестен факт е, че политиките по доходите е основополагащ фактор
за ликвидиране на дефицитите в обществените фондове. Тъй като такава
политика няма в националния бюджет, ясно е, че след като не променяме
ставките, дефицитите ще се увеличават.

Дълбоката демографска криза, както и ежегодно растящият дефицит в
обществените фондове налагат, не само непопулярни, но и неприемливи
мерки за решаването им. От 01.01.2015 г. започва шоково увеличаване на
възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на 3-та категория труд
при пенсиониране;

  Предлаганото осъвременяване на пенсиите от 01.07.2015 г., т.е. с шест
месеца закъснение от всички други параметри, по златното швейцарско
правило, е малка крачка в правилната посока, но то не може да реши ос-
новния проблем за нивото на заместващия доход при. Ниво от 30% замес-
тващ доход  в държава-членка на ЕС, е повече от цинично, защото за всич-
ки останали европейски държави, заместващият доход варира от 75 до
90%.

  За съжаление, в разходните политики остава мизерното обезщетение от
7,20 лв. за безработица и ограничението му на ниво 60% от осигурителния
доход на лицето преди загуба на работата;

  Отново се запазва уж временният режим, който натоварва бизнеса при
изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност.

  Считаме, че запазването на нивата на обезщетение при отглеждане на
малки деца след първата година на нивото на минималната работна запла-
та, не само не насърчава раждаемостта, но има контрарепродуктивно дей-
ствие”.

КТ”Подкрепа” е на мнение, че „предложените параметри на Бюджета на
ДОО няма да решат въпросите с дефицита и демографската криза, но със
сигурност ще инспирират социално напрежение. В случай, че екипът на ми-
нистерство на финансите приеме изказаните съображения и промени, съоб-
разно тях някои от параметрите, ние бихме подкрепили този бюджет

Силвия ГРИГОРОВА



Рекламно  приложение

Вторник, 9 декември 2014 г., брой 233 /5596/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

5. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

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

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 19 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път - 15 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

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

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

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



Имоти, реклами 7Съперник 9 декември 2014 г.

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 300 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения - 250 лв.
5. Етаж от Къща, кв. Варош, 120 кв.м, л.о., обз. луксозен - 500 лв.
6. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.



Имоти, реклами8 9 декември 2014 г. Съперник

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

1. Апартамент, Твърди

ливади, 56 кв.м., с таван над

апартамента - 30 000лв.  

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 28 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

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

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

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

ул.”Черешово топче” № 3

Набира застрахователни агенти

с опит в животозастраховането.

Тел. за контакти:076/640 250

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

И ВЪТРЕШНИ

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

 - ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ЗАПОВЕД № 1859 гр. Перник 05.12.2014г.
На основание чл. 44 ал. 2 от  ЗМСМА.  чл.8, ал.10  от  ЗОС и чл.4, ал.3  от Наредбата

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
НАРЕЖДАМ:

Да се представи Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-
те общинска собственост в Община Перник за 2015г. за публично обсъждане.

Публичното обсъждане да се проведе на 23.12.2014г.от 10:00 часа    в Конфе-
рентната зала на „Двореца на културата’” - гр.Перник.

Публичното обсъждане да се организира от Дирекция „Икономическо разви-
тие и управление на собствеността”.

Заповедта и Проекта за Програмата да се публикуват в местен ежедневник и в
интернет страницата на Община Перник, най-малко 15 дни преди крайният срок
за обсъждане, както и извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в
сградата на общинската администрация в 3 три/ дневен срок от нейното издава-
не.

Писмените предложения по проектите да постъпват в отдел „ Ценгър за инфор-
мационно и административно обслужване”, при Община Перник.

Телефони за контакти 684-262 - Зорница Иванова и Таня Котева.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Зам. Кмет Евелина Манче-

ва.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /инж. Иван Иванов/

ПРОЕКТ !
ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г.

I. Общи положения
Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разрабо-

тена в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.
Основна задача е управлението и разпореждането с имоти общинска собственост да става с грижата

на добър стопанин в интерес на гражданите па общината и в съответствие със Закона за общинската
собственост. Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, наредба за
условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, както и останалите законови и
подзаконови нормативни документи

Основните приоритети в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собс-
твеност, са:

II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението
и разпореждането с имоти - общинска собственост;

1. Очаквани приходи: - 6 550 000 лв.
1. Приходи от управление на имоти - общинска собственост - 1 750
000 лв. В това число:
1.1. приходи от наеми на помещения - 550 000 лв.
1.2. приходи от наем на земя - 1 000 000 лв.
1.3. приходи от ползване на пазари, тротоари и улични плаша — 200 000 лв.
2. Приходи от разпореждане с имоти общинска собетвсносч- 4 800000 в това число:
2.1 приходи от продажба на сгради - 700 000 лв.
-   приходи от продажба по ЗОС - 600 000 лв.
- приходи от продажба на жилища по реда на чл.36. ал.1 от Наредбата за условията и реда за управле-

ние и разпореждане с общински жилища 100 000 лв.
2.2. Приходи от продажба на земя /терени  - 3 000 000 лв.
2.3. Приходи от учредяване на ограничени вещни права - право на строеж, пристрояване, надстрояване

и сервитутни права 300 000 лв
3. Приходи от концесии - 800 000 лв.
2. Необходими разходи: - 300 000 лв.
2.1. Разходи за подготовка и провеждане на процедури -     100 000 лв. 2.2. Разходи за отчуждение на

имоти 200 000 лв.
III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне нод наем, за

продажба, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесии.
1. Описание на имотите за отдаване на концесия чрез открита процедура н публично —частно парт-

ньорства.
1.1. Терен от 850 кв.м. - част от училищните дворове на IV. VI. IX, XII. училища за изграждане па спортни

площадки.
1.2. Терен от 8 629 кв.м., УПИ XIX, кв. 20 от 8 629 кв.м.- с. Кладница – „Делта хил” за изграждане на

многофункционална спорта площадка за футбол, волейбол и хандбал.
1.3. Терен от 8 354 кв.м., ПИ 55871.514.207, гр. Перник, кв. Изток - Ладовица -за изграждане на много-

функционална спортна площадка за футбол, волейбол и хандбал.
1.4. Терен 5 600 кв.м.. част от имот 55871.505.158. гр. Перник, кв. Драгановец -за израждане на много-

функционална спортна площадка за футбол. волейбол и хандбал.
1.5. Терен от 3 000 кв.м. в кв. Кристал за изграждане на приют за животните.
6. Хижа - Кралев дол
1.7. Спортев комплекс за зимни игри „Металург”
1.8. Северна зона па градски парк - гр. Перник.
1.9. Минерална вода - кв. Бела вода
1.10. Терен УПИ VII, кв.  17 от 2060 кв.м.   - с. Кладннца - „Делта хил” предназначен за детска градина.
1.11. Ски писта „Цоцевица” - гр. Перник.
1.12. Кортово игрище - гр. Перник, кв. Изток
2. Описание на терени за продажба по ЗОС.
2.1. УПП III, кв.70, гр.Перник, кв.”Ралица”с площ от 1430 кв.м.
2.2. УПИ VI. кв.159, гр.Перник, кв.” Проучване”, с площ 927кв.м.
2.3. УПИ VII. кв.159. гр.Перник, кв.” Проучване”, с площ 2293кв.м..
2.4. УПИ VIII, кв.233. гр. Перник, кв. „Изток” с площ 3057 кв.м.
2.5. УПИ IX, кв. 9, с. Чуйпетлово. общ. Перник, с площ 209 кв.м.
2.6. УПИ II. кв. 31, с. Кралев дол, общ. Перник, с площ 2 779 кн.м.
2.7. УПИ I. кв. 31. с. Кралев дол. общ. Перник, с площ 1 355 кв.м.. в едно с масивна сграда на два етажа,

със 311 316 кв.м.
2.8. УПИ IV, кв. 310, гр. Перник, кв. „Пригаров район” с площ 556 кв.м.
2.9. ПИ с идентификатор 55871.508.10, гр. Перник, кв. Пригаров район” с площ на имота 267 кв.м.
2.10. ПИ с идентификатор 55871.510.1692. гр. Перник, кв. Караманнца с площ на имота 16516 кв.м.,

Незастроен имот за производствен, складов обект, обособена -индустриална зона.
2.11. ТЕРЕН от 200000 кв.м.- представляващ част от ПИ с идентификатор 55871,510.1690. гр. Перник, кв.

Караманица с площ -335 282 кв.м. Незастроен имот за производствен, складов обект, обособена индус-
триална зона.

2.12. ПИ с идентификатор 55871.510.1117. трайно предназначение на територията Урбанизирана. гр.Пер-
ник-кв.”Калкас”с площ от 10073 кв.м.

2.13. УПИ XX. кв. 57. с. Кладннца, община Перннк с площ ог 625 кв/м. 1.14. УПИ VIII. кв. 57. с. Кладница,
община Перник с площ ог 630 кв.м. 2.15. УПИ XVIII, кв. 54. гр. Перник, кв. „Църква” с площ 977 кв.м.

2.16. УПИ IV. кв. 54. гр. Перник, кв. Църква, с площ 1 087 кв.м., в едно с масивни сгради на един етаж, със
3П съответно 273 кв.м и 6 кв.м.

2.17.УПИ II. кв.253, гр. Перник, кв. ,,ЦГЧ” с площ от 1111 кв.м.
2.18.УПИ II, кв.1, гр. Перник, кв. „ ЦГЧ” с площ от 6427 кв.м.
2.19. УПИ III, кв. 402, гр. Перник, кв. „Бела вода” с площ от 6 041 кв.м., в едно с масивна сграда на три

етажа, със ЗП 649 кв.м. /бившо ОУ”Св.Св.Кирил и Методи!!”/.
2.20. УПИ ХLVI-1343, кв. 21, с. Рударци, общ. Перник, с площ 749 кв.м.
2.21. УПИ III -За безвредни производствени дейности, кв. 44, гр. Батановци. с площ на имота - 2 850 кв.м.
2.22. УПИ V-За спорт и обслужващи дейности, кв. 44. гр. Баганевци,,с площ на имота - 4534 кв.м.
2.23. УПИ VII-826, кв. 80. гр. Батановци с площ от 686 кв.м., в едно с масивна сграда на два етажа, със

ЗП 79 кв.м.

2.2.4. УПИ ХVII-517, кв. 70, гр. Ьатановци с площ от 478 кв.м.. в едно с масивна сграда на един етаж. със
ЗП 73 кв.м.

2.25. ПИ 55871.511.819, гр. Перник, с площ 549 кв.м., за който по регулационния план на гр. Перник, кв.
Църква е отреден УПИ II-За ветеринарна лечебница, кв. 43.

2.26. УПИ I, кв. 16, с. Мещица. общ. Перник с площ от 518 кв.м.
2.27. ПИ 55871.5 1 5.9939, гр. Перник, кв. Изток с площ 2 086 кв.м.
2.28. УПИ I -51, кв. 10, с. Кладница „Делта хил”, с площ 275 кв.м.
2.29. ПИ 55871.28.110 гр. Перник, мах. Захаринова, с площ 624 кв.м., трайно предназначение на

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване.
2.30. ЗЕМЕДЕЛСКИ   ЗЕМИ по чл. 19 за землищата на общ. Перник.
2.31. Продажба на земя — частна общинска собственост на собственици на законно построени върху

нея сгради.
2.32. УПИ I. кв. 101, гр. Батановци, общ. Перник с площ от 668 кв.м.;
2.33. УПИ II, кв. 101. гр. Батановци, общ. Перник с площ от 588 кв.м.
3. Описание на сгради за продажба по ЗОС.
3.1. ОБЕКТ, представляващ сграда с идентификатор 55871.515.1433.1 Брой нива на обекта: 2 два

етажа/ със ЗП 87,00 кв.м и РЗП - 174,00 кв.м., предназначение: Сграда за търговия, с административен
адрес: гр. Перник, ул.”Младен Стоянов”.

3.2. Недостроена сграда за търговия и услуги - с. Боснек
3.3. Бивше ОУ” ХР. Ботев” - с. Богданов дол
3.4. Бивше ОУ”Никола Вапцаров” - с. Мещица
3.5. Бивше Основно училище с. Черна гора
3.6. Самостоятелен обект в бл. 59, кв. Димова махала, гр. Перник, с площ 77 кв.м.
3.7. Самостоятелен обект с идентификатор 55871.506.14.7.25, гр. Перник, кв. Твърди ливади
4. Описание на общински жилища за продажба по Наредбата за условията и реда за управление и

разпореждане с общински жилища .
4.1. Продажба на 10 броя общински жилища по реда на чл.36 от НУРУ РОЖ
5. Описание на имотите за учредяване ограничени вещни права /право на строеж/.
5.1. Гаражи № 107. 112, 114,119. 122, 128. 40. 41. 42 на един етаж с 3П 21 кв.м. ситуирани в УПИ I, кв. 31

по плана на гр. Перник, кв. Изток
5.2. Обект № 1 за изграждане на жилищна сграда на 5 /пет/ етажа, с площ на застрояване 420 /

четиристотин и двадесет/ кв.м. ситуиран в кв. Изток УПИ VI. кв. 63.
5.3. Обект № 2 за изграждане на жилищна сграда на /5 пет/ етажа, с площ на застрояване 420 /

четиристотин н двадесет/ кв.м., ситуиран в кв. Изток , УПИ VI, кв.63.
5.4. Обект № 1 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 333 триста тридесет и три/ кв.м., ситуиран в УПИ

I, кв.31, по застроителен и регулационен план на .гр.Перник кв.”Изток”’.
5.5. Обект № 2 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 триста кв.м.. ситуиран в УПИ I, кв.31, по

застроителен и регулационен план на гр.Перник - кв.”Изток”.
5.6. Обект № 3 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м.. ситуиран в УПИ I, кв.31 по

застроителен и регулационен план на гр.Перник — кв.”Изток”.
5.7. Обект № 4 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м.. ситуиран в УПИ I. кв.31, по

застроителен и регулационен план на гр.Перник - кв.”Изток”.
5.8. Обект № 5 на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 300 /триста/ кв.м., ситуиран в УПИ I, кв.31!, по

застроителен и регулационен план на гр.Перник - кв.”Изток”.
5.9. Обект № 1 на 1 /един етаж, с площ на застрояване 75 кв.м., ситуиран в УПИ I кв.38, но застроителен

и регулационен план на гр.Перник - кв.’”Изток”.
5.10. Обект № 2 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 46 кв.м., ситуиран в УПИ I, кв.38, по застроите-

лен и регулационен план на гр.Перник - кв.””Изток”.
5.11. Обект № 3 на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване 100 кв.м., ситуиран в УПИ I, кв.38, по застрои-

телен и регулационен план на гр.Перник - кв.”Изток”.
5.12. ПЕТНА с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 за изграждане на гаражи на 1 /един/ етаж, с площ на застрояване

21 кв.м., ситуирани в УПИ II. кв. 210. гр. Перник, кв. Изток, отреден “За гаражи”.
5.13. ПЕТНО № 1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 96 кв.м. и

РЗП 145 кв.м., ситуирано в УПИ I I, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и
стопански дейности и трафопост”.

5.14. ПЕТНО № 2 за изграждане на търговски обект на 1 /един/ етаж. с площ на застрояване 100 кв.м.,
ситуирано в УПИ II, кв. 141, гр. Перник, кв, Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и стопански дейнос-
ти и трафопост”.

5.15. ПЕТНО № 3 за изграждане на търговски обект на 2 /два етажа, с площ на застрояване 66 кв.м. и
РЗП 132 кв.м.. ситуирано в УПИ II, кв. 141. гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и
стопански дейности и трафопост”.

5.16. ПЕТНО № 4 за изграждане на търговски обект на 2 /два етажа, с площ на застрояване 62 кв.м. и
РЗП 124 кв.м., ситуирано в УПИ II, кв. 141, гр. Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и
стопански дейности и трафопост”.

5.17. ПЕТНО № 5 за изграждане на търговски обект на 1 един етаж, с площ на застрояване 50 кв.м..
ситуирано в УПИ II, кв. 141, гр.Перник, кв. Изток-Ладовица, отреден “За обслужващи и стопански дейности
и трафопост”.

5.18. ТЕРЕН УПИ ХI, кв. 11 от 1619 кв.м. с. -Кдадница „Делта хил” предназначен за обслужващи
дейности.

5.19. ПЕТНО № 1 за изграждане на търговски обект на 2 два/ етажа, с площ на застрояване 111 кв.м. и
РЗП 222 кв.м., ситуирано в УПИ ХLIV. кв. 359. гр. Перник, кв. Пригаров район, отреден “За обслужващи
дейности”.

5.20. ПЕТНО № 1 за изграждане на търговски обект на 2 /два/ етажа, с площ на застрояване 111 кв.м.
и РЗП 222 кв.м., ситуирано в УПИ ХLV, кв. 359, гр. Перник, кв. Пригаров район, отреден “За обслужващи
дейности””.

6. Описание на имотите за отдаване под наем на терени /С У ОС/
1. Терен 3,00 кв.м. (петно 1), намиращ се в гр. Перник, кв. ,,Твърди ливади”, на спирки Шахтьор” -

посока София (част от имот № 55871.504.526 по Кадастралната карта), за продажба на вестници.
2. Терен 9,00 кв.м. (петно 2), намиращ се в гр. Перник, кв. „Твърди ливади”, на спирка „Шахтьор” -

посока София (част от имот № 55871.504.526 по Кадастралната карта), за търговска дейност.
3. Терен 12,50 кв.м. (петно 1), намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток” (част от УПИ I кв. 39 по плана на гр.

Перник - кв.,.Изток”), за услуги.

на стр. 10
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Удобно място
да се скрия!
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4. Терен 10,00 кв.м. (петно 2), намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток” (част от УПИ I. кв.
39 по плана на гр. Перник - кв. „Изток”), за търговска дейност.

5. Терен 4.00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Димова махала”, до бл. 93 (част от
имот № 55871.506.71 по Кадастралната карта), за търговска дейност.

6. Помещения с обща площ от 24,00 кв.м. /2 помещения по 12.00 кв.м./. намиращи се в с.
Люлин, общ. Перник, в сградата на Здравната служба за лекарски кабинет.

7. Помещение 16,00 кв.м., намиращо се в с. Вискяр, общ. Перник, в сградата на
кметството, за търговска дейност.

8. Помещение 23.00 кв.м.. намиращо се в гр. Батановци, в сградата на кметството. ет.
1, ст. №105, за офис.

9. Помещение 10,00 кв.м., намиращо се в с. Дивотино, в сградата на кметството, ет. I,
стая № 4. за търговска дейност или услуги.

10. Терен - 32,00 кв.м., намиращ се в с. Драгнчево /УПИ I. част от кв. 12. по плана на с.
Драгичево/ за разполагане на дървен навес.

11. Помещение 80,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв. „Църква” - в сградата на 16-то
ОУ. за производствена, дейност.

 12. Терен 30,00 кв.м. 10,00 кв.м. за разполагане на преместваемо съоръжение и 20 кв.м.
за ЛГП намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Карл Маркс” върху покритата площ на
реката (част от кв. 101 по плана на гр. Перник - кв. Изток), за търговска дейност.

13. Помещение 14.00 кв.м.. намиращо се в гр. Перник, кв. „Мошино”. в сградата на ПГТС”
„Арх. И. Миланов”, ет. I, за стоматологичен кабинет.

14. Помещение 17.50 кв.м., намиращо се в с. Ярджиловци, в сградата на кметството, за
стоматологичен кабинет.

15. Помещение 21,00 кв.м., намиращо се в с. Ярджиловци, в сградата на кметството, за
лекарски кабинет.

16. Помещение 35,00 кв.м., намиращо се в с. Ярджиловци, в сградата на кметството за
лекарски кабинет.

1 7. Сграда 77,00 кв.м.. намираща се в с. Богданов дол (УПИ I, кв. 24 по плана на с.
Богданов дол), за търговска дейност. АОС № 1094/ 08.01.1999 г.

18. Терен 18,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Тева (част от кв. 189 по плана на гр.
Перник - кв. „Тева”), за разполагане на навес.

19. 11 бр. стълбове на уличното осветление за разполагане на рекламно-информационни
табели с обща площ 16.50 кв.м. (11 бр. х 0.75 кв.м. -двустранно) намиращи се както следва:

1. на детелината, на отклонението за кв. „Изток
2. ул. .Ленински проспект” до магазин „Билла”, кв. „Изток”
3. скоростна магистрала, пред отклонението за гр. Перник
4. на детелината, на отклонението за Перник ЦГЧ
5. бул. „Юрий Гагарин”, на кръстовището между стоматологията, бл. 80 и кафе „Съни”
6. ул. „Св.Св. Кирил и Методий” кв. „Димова махала” - с/у маг. „Пени”
7. пътен възел „Марина бара”, отклонението за Перник - ЦГЧ
8. пътен възел „Марина бара”, отклонението за Перник - ЦГЧ’.посока кв. „Бела вода”
9. ул. „Софийско шосе, срещу сградата на ,.Пътно строителство”
10. пред хотел „Струма”
1 1. пред светофара па кръстовище па ул. „О. Паисий” и ул. „Миньор” -посока пазара
7. Описание на имотите за внасяне като ненарична вноска в   капитала на търговско7. Описание на имотите за внасяне като ненарична вноска в   капитала на търговско7. Описание на имотите за внасяне като ненарична вноска в   капитала на търговско7. Описание на имотите за внасяне като ненарична вноска в   капитала на търговско7. Описание на имотите за внасяне като ненарична вноска в   капитала на търговско

дружество с общинско участие „Виенски дом - Перник” ООДдружество с общинско участие „Виенски дом - Перник” ООДдружество с общинско участие „Виенски дом - Перник” ООДдружество с общинско участие „Виенски дом - Перник” ООДдружество с общинско участие „Виенски дом - Перник” ООД
7.1. УПИ VI, кв. 113 по плана на гр. Перник, кв. Изток с площ 6407 кв.м. за изграждане на

жилища за домакинства с ниски и средни доходи.
IV. Обекти публична общинска собственост за които е необходимо очуждаваие наIV. Обекти публична общинска собственост за които е необходимо очуждаваие наIV. Обекти публична общинска собственост за които е необходимо очуждаваие наIV. Обекти публична общинска собственост за които е необходимо очуждаваие наIV. Обекти публична общинска собственост за които е необходимо очуждаваие на

частни имоти.частни имоти.частни имоти.частни имоти.частни имоти.
I. гр. Перник.I. гр. Перник.I. гр. Перник.I. гр. Перник.I. гр. Перник.
1. Улица с осови точки 1301-1302, кв. 151 и кв. 152,кв.Църква.
2. Улица с осови точки  285-284-283-279, кв.92.93 и кв.104.кв.Църква.
3. Улица с осови точки 8012-8013-8014-8015-5016-8017-8018-8019-8020, кв.1 59,162 и 552,

пътен възел при промишлена зона Стомана.
4. Улица с осови точки 6125-7112-9114-8114-8525-9525-6525-525,
кв. 134,135,136 и кв. 139, кв. Изток.
5. Улица с осови точки  82-157-281-299-1305. кв.415и кв.416.кв. Бела вода 6. Улица с осови

точки 109-114-113-112-102, кв.404и кв.412. кв. Бела вода
7. УПИ I кв. 8, кв. Рудничар
8. Улица с осови точки 9734 - 9737, кв. 121. кв. Васил Левски
9. Улица с осови гочки  8016-5016-9087 , кв.18, кв. Клепало
10. Улица с осови точки 26 - 28. кв. 5. кв. Изток.

11. Улица  с  осови  точки 693 -  9694, кв.141,142  кв. Васил  Левски, ПИ
55871.509.216,55871.509.209,55871.509.218.

12. Улица с осови точки 574 - 740 - 734 , кв.15 1,9131 кв. Васил Левски. ПИ 55871.509.84.
13. Поземлени имоти 55871.14.3, 55871.14.6 и 55871.14.8 по Кадастралната карта на

гр. Перник, кв. Църква за разширение на гробищен парк.
14. Улица с осови точки  808-1262, кв.208 и 209, кв. ЦГЧ
15. Улица с осови точки   166 2006-20000, кв.41, кв. Изток.
16. Улица с осови точки   13-12. кв.1 и 2, кв. Клепало
17. кв. Изток. кв. 113.  ПИ № 55871.514.9576, 55871.514.9577. УПИ III за парк и летен

театър.
18. Улица с осови точки  1342 1343,  кв.113, кв. Изток. ПИ   №
55871.514.8013. 55871.514.8075. УПИ III  за парк и летен театър.
19. Улица с осови точки  514  51402- 14003, кв. 106, кв. Изток.
II. с. ДрагичевоII. с. ДрагичевоII. с. ДрагичевоII. с. ДрагичевоII. с. Драгичево
1. Улица “ Кракра” с осови точки №№ 8224-9224-225-224-223, кв.28 и 43
2. Улица с осови точки №№ 36-35-34-33-32-31-30-25, кв. 38 и 40
3. Разширение на гробищния парк.
III. с. РударциIII. с. РударциIII. с. РударциIII. с. РударциIII. с. Рударци
1. Улица с осови точки №№ 708-709-710-711-712-713-714,  кв. 126,127 и кв.120
2. Ремонтно възстановителни работи на път III - 1003 „ Път I — 1 (Рударци —

Кладница” от км. 4 + 500 до км. 5+200 ПИ № 037002, 037003, 036001,052002
IV. с. Кралев долIV. с. Кралев долIV. с. Кралев долIV. с. Кралев долIV. с. Кралев дол
1. Улица с осови точки №№ 16-165-164-63, кв.9 и 10
V. с. Големо Бучино
1. Улица с осови точки №№ 9189-8189-7189, кв.36 ‘“
2. Улица с осови точки №№ 148-149, кв.22 и 49 ‘“
3. Улица с осови точки №№532-543-545-546-547-548
4. Улица с осови точки №№ 194-205-193, кв.41 и 43
5. Улица с осови точки №№ 126-1262-1261-125-1251-124, кв.24
6.  Поземлени имоти 005070,005004,047028,004051,004050,004050, 004033, 0040033,

0040026, 004028, 004079, 004119 по КВС на с. Големо Бучино за пътен възел на АМ”Люлин”
7. Поземлен имот 015111 по КВС на с. Големо Бучино за разширение на
гробищен парк. ,
VI. с. Студена.VI. с. Студена.VI. с. Студена.VI. с. Студена.VI. с. Студена.
1. Улица с осови точки №№ 41-49-50, кв.17 и 18
2. Поземлен имот 911 по кадастралния план на с. Студена за разширение на гробищен

парк.
3. Улица с осови точки №179-178, кв. 52
4.   Улица с осови точки №№ 499-6010-7010-8010-9010, кв. 113 и 114
VII. гр. Батановци.VII. гр. Батановци.VII. гр. Батановци.VII. гр. Батановци.VII. гр. Батановци.
1.  Поземлени имоти 01925, 019024, 019023, 019022 по КВС на  гр. Батановци за

разширение на гробищен парк.
VIII.с. Витановци.VIII.с. Витановци.VIII.с. Витановци.VIII.с. Витановци.VIII.с. Витановци.
1. Поземлен имот 022001 по КВС на с. Витановци за помпена станция за питейна вода
IX. с. Люлин.IX. с. Люлин.IX. с. Люлин.IX. с. Люлин.IX. с. Люлин.
1. Улица с осови точки №249-258, кв. 32
2. Улица с осови точки №91-92, кв. 16
X. с. Кладница.X. с. Кладница.X. с. Кладница.X. с. Кладница.X. с. Кладница.
1. Улица с осови точки №№ 41-49-50, кв. 17 и 18
2. Поземлен имот №№ 039043, 039037, 039033, 039017, 039039 по
кадастралния план на с. Кладница за разширение на гробищен парк.
3. За параклис ПИ № 20 по КВС
4. кв.25, УПИ VIII, за спортен терен, ПИ 1490
5. Улица с осови точки №№ 499-6010-7010-8010-9010, кв.113 и 114
6. Улица с осови точки №№ 314-315-316-317-319, кв.63 и 64
XI. с. МещицаXI. с. МещицаXI. с. МещицаXI. с. МещицаXI. с. Мещица
1. Разширение на гробищен парк ПИ № 071014, 071015, 071016, 071017, 071019,
XII. с. Ярджиловци XII. с. Ярджиловци XII. с. Ярджиловци XII. с. Ярджиловци XII. с. Ярджиловци                                                                         \
1. Резервоар за питейна вода ПИ № 071002 XIII.
XIII с. ЛесковецXIII с. ЛесковецXIII с. ЛесковецXIII с. ЛесковецXIII с. Лесковец
1. Резервоар изравнител и водопровод ПИ № 022009
2. Разширение на гробищен парк ПИ № 011065
3. Трасе и сервитут на част от път III - 6032 Лесковец - Батановци от км. 4 + 850 до км.5+150 ПИ

№ 008008, 008009, 008012, 008013, 008015, 008019, 008021, 008022, 040002, 010016, 009015, 009012.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /инж. Иван Иванов/КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /инж. Иван Иванов/КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /инж. Иван Иванов/КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /инж. Иван Иванов/КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: /инж. Иван Иванов/

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

извършва специализирани медицински дейности по:

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

фтизиатрия; Психиатрия; Акушерство и гинекология; Офталмология;
УНГ болести; Кожно-венерически болести; Физикална и рехабилитационна
медицина; Клинична лаборатория; Микробиологична лаборатория; Лабора-
тория за образна диагностика. От 01.12.2014 г. се открива каби-
нет по нефрология с лекар д-р Диян Генов - гл. асистент в
клиника по нефрология и трасплантация към Александров-
ска болница с работно време всяка сряда от 15.00 ч. до
19.00 ч. Всички кабинети работят с НЗОК и здрави фондо-
ве.

Телефон за контакти 076/ 608 804

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

Управителният и КонтрУправителният и КонтрУправителният и КонтрУправителният и КонтрУправителният и Контрооооолният съветлният съветлният съветлният съветлният съвет

На ЗКПУ “Единство 92”, гр. Перник, кв. “Църква”

Ви кани на:

Годишно-Отчетно - Изборно събраниеГодишно-Отчетно - Изборно събраниеГодишно-Отчетно - Изборно събраниеГодишно-Отчетно - Изборно събраниеГодишно-Отчетно - Изборно събрание

Което ще се проведе на

10.01.2015 г- от 11.00 часа10.01.2015 г- от 11.00 часа10.01.2015 г- от 11.00 часа10.01.2015 г- от 11.00 часа10.01.2015 г- от 11.00 часа

в читалището на кв. “Църква/пенсионерския клуб/

Присъствието Ви е ЖЕЛАТЕЛНО!!!Присъствието Ви е ЖЕЛАТЕЛНО!!!Присъствието Ви е ЖЕЛАТЕЛНО!!!Присъствието Ви е ЖЕЛАТЕЛНО!!!Присъствието Ви е ЖЕЛАТЕЛНО!!!

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на нови членове на земеделската кооперация

Докладва: Член на управителния съвет

2. Отчетен доклад за работата На Управителния съвет през 2014 г.

Докладва: Председателят на УС

3. Отчетен доклад за работата на Контролния съвет през 2014 г.

Докладва Председателят на КС

4. Избор на нов Председател, Управителен и Контролен съвет на

ЗКПУ “Единство 92”

Докладва: Председателя на комисията

5. Други /решение за рентата и клективната обработка 2015 г.
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Трифон Иванов си вкарва автогол на „Стадиона на мира”

Страницата подготви Яне Анестиев

Във футбола ни
Перник се слави като
една от най-опасните
места за гостуване.
„Миньор” е корав от-
бор, способен да вземе
скалпа най-най-имени-
тите съперници. Пуб-
ликата пък е люта.
Гостите губят често
мачовете си.В хрони-
ката на най-големите
сражения с позволени
и непозволени средс-
тва е това през про-
летта на 1992 година
между „Миньор” и
ЦСКА. По това време
армейците водят
битка за титлата, но
мача в Перник пос-
тавя титлата им на
кантар. Положението
преди мача в „А” гру-
па е натопорчено.
ЦСКА води в битката
за титлата, но тра-
диционно от „Левски”
твърдят, че са по-сил-
ни. През есента „сини-
те” са победили и във
вечното дерби с 2:1.
Голмайстори са Наско
Сираков и Илиян Ил-
иев. Младият и амби-
циозен президент на
„Левски” Томас Лаф-
чис се прочува с това,
че брой 2 милиона ле-
ва, за да има в съста-
ва си Илиян Илиев.То-
ва, всъщност, са по-
малко от 100 000 дола-
ра, но за онова време
са много пари. На по-
лусезона обаче Лафчис
не приема условието
на треньора Динко 
Дерменджиев да води
отбора точно срещу
100 000 долара. Сменя
го значително по-
скромният в претен-
циите си Иван Вутов.
В ЦСКА пък привли-
чат не когото и да е,
а отхвърления точно
от „Левски” Йордан
Лечков и Кирил Мет-
ков от „Локомо-
тив”(София). Така от-
борът на Аспарух Ни-

димов продължава да
опитва какво ли не,
само и само да вкара
гол. Вкарва Антон Ди-
митров – Пирожката
на мястото на неубе-
дителния Лъчезар Та-
нев. За капак, миньор-
ци остават с десет
души, тъй като съ-
дията гони сегашния
шеф на ОС на БФС Ва-
лентин Лазаров за
груба проява. При кон-
траатаките на дома-
кините обаче домаки-
ните за малко не от-
белязват гол чрез рус-
ките си попълнения
Аджиев и Климов. Гол-
ямата драма настъп-
ва в края. Топката из-
лиза в аут. Тъй като
не разчита да се наме-
ри някой, който да му
я подаде, вратарят
Георги Велинов хуква
да я гони. Фотограф
патриот обаче го
спъва и Джони пада на
земята. Пак според
„Старт” фотогра-
фът обаче се оказва
изключително пъргав,
тъй като успява да
избяга от целия от-
бор на ЦСКА, който
хуква да го гони. Поли-
цаите , също настрое-
ни на локалпатрио-
тична вълна, не си да-
ват много зор да из-
дирят злосторника.
На стадиона е шефът
на комисията по си-
гурността в Народно-
то събрание – Нико-
лай Слатински, който
се е хванал за главата
от сигурността на
стадиона в Перник.
Още по-втрещен е де-
журният делегат на
мача – Богдан Дочев. 
Грешникът от све-
товното първенство
в Мексико, прочул се с
Божията ръка на Ма-
радона, се чуди какво
за прави. За щастие
на всички, мачът
свършва. Сензацията
е налице. Опашкарят
„Миньор” побеждава
лидера в класирането
– ЦСКА. Същият ден
обаче и „Левски” не
успява да бие. Завър-
шва наравно – 0:0 с
„Янтра” в Габрово.
Авансът на ЦСКА е
стопен от три на две
точки, но ЦСКА все
още е пред  „сините”.
В крайна сметка „Лев-
ски” се дъни и в Ста-
ра Загора и ЦСКА е с
четири точки аванс
преди последния кръг,

Два бронза за „Перун”
от международен турнир

Карина Василева и Теодора Василева от
СК”ДЖУДО И САМБО ПЕРУН”спечелиха
бронзови медали на провелия се вчера в
столичната зала Локомотив международен
турнир по джудо.Турнира беше много си-
лен и с голяма масовост имаше отбори от
Сърбия,Турция,Македония и представите-
ли на над 15 български отбори. Схватките
започнаха в 10 часа и поради многото уча-
стници  продължиха  до 21 часа.

Другите състезатели от Перун ,също се
представиха много добре Станислава Ата-
насова  ,Оля Ковачева,Ерик Лечев и Хрис-
тияна Иванова ,които  направиха своя де-
бют на състезание се класираха на 5 места
,а Николай Цветанкова и Антоан Огнянов
на седми. Контузия в първата среща  поп-
речи на Иво Димитров да продължи състе-
занието и да покаже възможностите
си.През този месец предстоят още два
международни турнира в които клуба ще
вземе участие.

Медал и за „Кракра”
Възпитаниците на СК „Кракра” също спе-

челиха медал от международния турнир в
София. Той е бронзов, а го взе Людмила
Йорданова в категория до 52 кг. Треньор-
ката Иглика Милентиева се оплака от ло-
шата организация на турнира, който,при
толкова много участници, явно не е
трябвало да се проведе в един ден. Така
част от срещите за разпределение на меда-
лите са се играли направо в нощните часо-
ве, което не е позволило на състезателите
извън София да останат за тях и по този
начин са изпуснати няколко отличия.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА „А” 2

11-ТИ КРЪГ (ПОСЛЕДЕН)

РЕЗУЛТАТИ:
Левски – Партизан 0:5
Студена- Светля 3:0
Вихър – Сарата 4:3
Свраките – Бенковски 3:1
Буря – Енергетик 1:6

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН:
1.Енергетик 42:6 31
2.Партизан 37:17 23
3.Студена  24:18  20
4.Стр.сокол  22:14 19
5.Китка 27:22 17
6.Свраките 26:27 15
7.Бенковски 15:18 15
8.Вихър 21:28 14
9.Буря 15:24 13
10.Левски 9:32 9
11.Сарата  16:34 8
12.Светля  15:29 7

в който двата гранда
се срещат помежду
си. ЦСКА повежда с
2:0, „Левски” обаче из-
равнява,но ЦСКА си е
шампион. Интересно
е какво става с „Ми-
ньор”. Босът на отбо-
ра Вълко Маринов обе-
щава огромни премии
за победата, които
така и не изплаща.
Майтапът е,че игра-
чите още си ги чакат
– вече 22 години. До
края на първенство-
то миньорци взимат
само още две победи и
четири равенства и
изпадат в „Б” група-
та. Този мач обаче ос-
тава някои неразкри-
ти до днес тайни.
Например, кой е пат-
риотът фотограф?
Изпълнителният ди-
ректор на „Миньор”
Кирил Николов – Зме-
йо твърди, че не поз-
нава въпросния човек.
„Показа някаква кар-
та и отиде да снима”
– твърди той.  Спо-
ред столични вестни-
ци публиката на ми-
ньорци пък хвърляла
„камъни и дърве” по
гостите. Всъщност,
най-голямото хвърл-
яне тепърва пред-
стои, само че почти
десет години по-късно
на мач с „Левски” след
който „Миньор” е на-
казан с пет мача лиша-
ване от домакинство
и пак изпада в „Б”гру-
па. Иначе от „Армия-
та” надават див вой
срещу съдийството,
не толкова срещу до-
макините. Дежурният
делегат на мача Бог-
дан Дочев им пише от-
лични оценки, а съдий-
ската комисия няма
право да гледа спорни-
те положения на ви-
деозапис. Така и не
става ясно кой крив
,кой-прав. Главният съ-
дия Любе Спасов пот-
върждава реномето си
на голям съдия и е из-
пратен да свири на
олимпийските дни в
Барселона същото
лято. Това е една от
безбройните истории
, разказани от очевид-
ци на ред скандални съ-
бития на „Стадиона
на мира”. Ако вие има-
те друга гледна точка
за този паметен мач 
или за други двубои,
то с удоволствие ще
представим и вашата
гледна точка.

 

кодимов е повече от
класен. Но...му трябва
победа в Перник, за да
 остане в борбата за
титлата. Мачът с
Перник се играе на
„Стадиона на мира”
на 14-ти март. На
стадиона пристигат
10 000 перничани, кои-
то ако дойдат сега,
просто ще препълнят
стадиона. Тогава оба-
че и място, и зрители
има достатъчно. Пре-
зидент на „Миньор” е
не кой да е, а Вълко
Маринов – Лъво. Той е
уважаван в града, ка-
то частник, който
може да докаже откъ-
де е изкарал първия си
милион. Върти заведе-
ния, държи и фурна,
дава работа на хора-
та. Наема за цвят и
двама африкански иг-
рачи от Заир. Матю
Никики и Кодак Ндек
обаче се оказват по-
добри в танците и
пеенето. Поиграват
малко в „Миньор”,
после отиват в „Ми-
нерал” (Рударци). Ма-
тю се помотава и из
селските групи във
Варненско преди да се
изгубят дирите му.
Кодак обаче става пе-
вец и танцьор в про-
чутата по това вре-
ме група „Ъпдаун”. И
без заирците обаче
треньорът Веселин
Евгениев, заменил на
полусезона легендата
Евлоги Банчев, разпо-
лага с нелош състав.
Отборът се води от
Станимир Мантар-
ков, има и руски легио-
нери ,руснаците Рус-
лан Авджиев и Игор
Климов, които са едни
от  първите легионе-
ри в „А” група. През
първото полувреме
ЦСКА напада с всичка
сила, но играта му в
последния стадий на
атаката не върви и

„армейците” така и
не вкарат гол. В защи-
тата им играе Три-
фон Иванов, който
тепърва ще се прос-
лавя в национален и
международен план.  В
този мач той прави
голяма беля. В 43-та
минута на мача Туньо,
който вече е изкарал
първия си гурбет в
„Севиля”, успява да
вкара топката в мре-
жата зад Джони Вели-
нов. Така полувреме-
то приключва при 1:0
за  „Миньор”. През
второто полувреме
ЦСКА вече няма какво
да губи. Паро Никоди-
мов, който тепърва
ще води и пернишкия
„Металург”, вади от
игра Христо Мараш-
лиев и вкарва на него-
во място Ивайло Ан-
донов. Благоевградча-
нинът бързо вкарва
гол. Само че съдията
на този мач, Любе
Спасов, бързо отсъж-
да засада. От пейката
на ЦСКА скачат, тъй
като тъчреферът не
е подал сигнал. Спасов,
който по това време
е съдия номер едно на
страната, об-
яснява,че е достатъч-
но той да види нару-
шението и да го от-
съди. Малко по-късно
Йордан Лечков вкарва
нов гол за ЦСКА. И
той не е зачетен! То-
зи път страничният
рефер Йордан Стефа-
нов вдига флага за за-
сада.  Любе Спасов
съвсем основателно
не признава гола. До-
макините се втурват
със всякакви средства
да опазят резултата.
Около терена, според
вестник „Старт” се
появяват хора, които
не дават на децата да
връщат топката ,
която е излязла извън
игрището. Паро Нико-



АПРОПО

ПРЕДВИЖДАНИЯТА ЗА
СКОРОШЕН СНЯГ СЕ ОТ-
РАЗИХА ЗЛЕ НА ОГРЕВА
на местна баба. Съзрели опа-
сността от студена зима, бри-

гада айдуци сбъркали склада за дърва
с нейния двор. И като в сюрреалистичен
филм влезли преспокойно и започнали
да си товарят чуждото. Навярно още не
са забравили оня крилат лозунг от близ-
кото минало: „Моето си е мое, чуждото е
общо!” Та за по-сигурно чуждото да
стане тяхно. На това му викат пладнеш-
ки грабеж, въпреки че е извършен по
тъмно. И толкова спокойно, сякаш става
дума за обичайната комшийска помощ.
Да, ама схемата не сработила, бабата
излязла печена и сигнализирала орга-
ните. Така вместо да се греят с чуждите
дърва, обирджиите били прибрани на
топло в ареста. Дано само по-дълго ги
държат там, че времето застудява и бас
ловим, че щом ги пуснат, пак ще тръгнат
да се снабдяват с дърва за огрев.

ПЕРНИШКАТА БЪРЗА ПОМОЩ
ДОНЯКЪДЕ НАРУШИ ТРАДИЦИИТЕ.
На други места в България бият лекари-
те по адреси. А тук ги бият в собствени-
те им кабинети. Това поставя пред меди-
ците болезнения въпрос кое е за пред-
почитане  - да те бият вън или вътре? Ко-
май второто е по-добре за здравето. Ако
те бият в някой, да речем ромски квар-
тал, няма кой да ти окаже първа помощ,
докато в кабинетите на болницата е да-
леч по-комфортно. Там колегата ведна-
га ще се притече на помощ, ще ти за-
шие раната, ще ти промие кръвта, даже
по бързата процедура и в отделение мо-
же да те уреди да полежиш. Затова ше-
фът на пернишката Бърза помощ трябва
допълни правилника с нови постановки.
Да сложи дрегер на входа, та пациенти-
те да духат, преди да влязат за преглед.

НЯКОИ СТРАШНО СЕ ИЗПЛАШИ-
ХА, ЧЕ ДЕЧУРЛИГАТА В УЧИЛИЩЕ
се учат на правопис върху думи като
„педераст”, „стриптийз” или „гейпарад”.
Правилно. При първата накрая има „ст”,
при втората „ий”, а при третата слято пи-
сане на сложно понятие. Все елементар-
ни грешки, които новият закон за обра-
зованието трябва да преодолее.

129 декември 2014 г.
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Къщата е пострадала от земетресението през 2012 г.

Шестима в ареста
за кражба на дърва

Любомира ПЕЛОВА
Шестима криминално проявени са за-

държани в момент на кражба на дървен
материал. Сигналът за посегателството
е подаден на тел.112 в неделя от 69-го-
дишна жена. Тя алармирала, че неиз-
вестни извършват кражба от дома й на
ул. „Ален мак” в областния център. Ор-
ганите на реда реагирали незабавно и
на място били задържани шестима пер-
ничани на възраст от 35 до 59 години.
Мъжете били с товарен автомобил
„Мерцедес”, в който качвали дърва за
огрев без съгласието на собственичка-
та. Задържани са за 24 ч. с полицейска
заповед, а камионът е иззет. Шестимата
са криминално проявени, познати с
кражби, вещно укривателство, шофира-
не след употреба на алкохол, обсебване
и измами.

Започнато е досъдебно производство
и работата продължава.

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

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

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

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

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

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

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

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

шосе”, пострадала се-
риозно при голямото
земетресение през
2012 година, когато
земята под Перник
се люля с магнитуд
5,8 по Рихтер. Двуе-
тажната сграда бук-
вално се разцепила на
две и според експер-
тите, е определена
за разрушаване, тъй
като не подлежи на
укрепване и ремонт
и представлява зап-
лаха за живота на
евентуалните й оби-
татели. На собстве-
ника на имота е пред-
ложен апартамент

от общинския жили-
щен фонд, който той
отказал и заявил ка-
тегорично заявил, че
ще остане да живее в
опасната постройка,
в която обитава
първия етаж, риску-
вайки тя да се събо-
ри върху него и да
отнеме живота му.
Съветвал се дори с
адвокати, които спо-
ред представители-
те на местната уп-
рава му дават лоши
съвети.  Разрушава-
нето на опасната
сграда е било възло-
жена на пернишката

фирма ДЛВ, но оттам
обяснили в община-
та, че не могат да си
свършат работата,
тъ й като перничани-
нът на възраст око-
ло 56 години отказал
да излезе от съборе-
тината. При това
положение ние няма-
ме никакъв друг ход,
освен да извадим
принудително ина-
тчията, и да прехнем
опасната сграда, за
да не пострада и не-
винен човек, заяви
зам.кметът Владис-
лав Караилиев.
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Перничанин ще бъ-
де изваден принуди-
телно от обитавана

от него опасна сгра-
да. Къщата, намира-
ща се на „Софийско
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Време е Висшият съ-

дебен съвет да пода-
де оставка. Тя е задъл-
жителното начало на
процесите на изчис-
тване на правосъдна-
та система в страна-
та. За това апелира
съпредседателят на
Реформаторския блок
и лидер на ДСБ Радан
Кънев от екрана на ед-
на от националните
телевизии.  “Кой уп-
равлява съдебната
система – ВСС”, от-
беляза депутатът и
допълни, че съдебна-
та система е незави-

сима, но не трябва да
се премълчават проб-
лемите в нея. 

“Свидетели сме на
пълната й безстопанс-
твеност”, каза той.
По думите му и поли-
тиците, и гражданите
трябва да поемат от-
говорност за промени-
те в съдебната систе-
ма. “Ако нямаме сме-
лостта да изхвърлим
“гнилите ябълки” в съ-
дебната система, то-
гава нямаме място във
властта”, посочи още
Кънев.

По думите му, след
като френският пос-

ланик Ксавие дьо Кабан
си е позволил да нап-
рави такива комента-
ри за правосъдието,
означава, че пробле-
мът е много голям.

“Става дума за не-
търпима ситуация и
има нужда от незабав-
ни и дълбоки рефор-
ми”, подчерта Кънев.
Той припомни, че Ре-
форматорите са били
първите, които от-
крито са говорили за
нужда от промени.
Според него не става
въпрос за частни слу-
чаи, а за проблеми в
цялата система.

Поискаха оставката на целия ВСС
“Нека да

спрем с диаг-
нозата и да
започнем с
лечението”,
настоя Къ-
нев, като
заяви, че
проблемите
в съдебната
система поставят в
зависимост хората,
разсипва семейства и
стотици хиляди фир-
ми, съсипва кариери.

“Няма пазарна ико-
номика, която да дава
плодове, ако няма пра-
восъдие”, категори-
чен бе Кънев. Според

него България губи
много чужди инвес-
тиции заради това и
допълни, че сраства-
нето между полити-
ческа, икономическа-
та и съдебна власт е
най-големият проб-
лем и същинската ма-
фия.

Перничанин поломи
охранителна будка

Перничанин ще отговаря за унищожаване и
повреждане на общинско имущество.

На 14 декември тази година, в полицията
бил подаден сигнал, че е счупено стъкло на
охранителна будка, собственост на община
Перник. Органите на реда започнали раз-
следване. Установено е, че извършител на
деянието е 37-годишният Г.Р. от Перник.

Работата по започнатото досъдебно произ-
водство продължава.

Опитаха да задигнат кола
Криминалисти от пернишкотото Второ ра-

йонно управление „Полиция” разследват
опит за кражба на лек автомобил.

Инцидентът е регистриран в неделя през
нощта, когато неизвестни бандити счупили
странично стъкло на лек автомобил „Фолк-
сваген Туран” и повредили контактния ключ.
Колата е със софийска регистрация и е била
паркирана на улица „Рилски езера” в облас-
тния град. Направен е оглед на местопроиз-
шествието и е образувано досъдебно произ-
водство.

Горя къща в Перник
Пожар в къща е възникнал миналата нощ в

Перник. Инцидентът е станал два часа след
полунощ на улица „Варна”. Пламнал е покри-
вът на къща, собственост на 67-годишен жи-
тел на областния град. Огънят е  потушен от
собственика, а нанесените щети са минимал-
ни. Причината за лумналия пожар не е уста-
новена. Една от предполагаемите версии, по
които се работи, е умишлен палеж. Образува-
ното досъдебно производство изяснява об-
стоятелствата около инцидента.
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