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щина, коментира кме-
тът Росица Янакиева.
За решаване на проб-
лема с боклука се из-
готвя заповед, в коя-
то са ангажирани кон-
кретни фирми с кон-
кретна техника, в то-
ва число и специализи-
рана техника – 20 тон-
ни вариопреси, които
по обичайния ред и на-
чин повдигат съдове-
те за сметосъбиране,
обръщат ги, пресоват
ги и ще ги карат на де-
пото за твърди бито-
ви отпадъци в квар-
тал „Тева”.
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.515 лв.
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Това заяви кметът Росица Янакиева, нови фирми влизат в общината  да чистят
Любомира ПЕЛОВА

Мобилизирани са
фирми, които за
няколко дни ще из-
чистят боклука в
цялата община Ще
направим всичко въз-
можно проблема с бок-
лука да бъде решен.
Няма да допуснем
някой да причинява
неудобства на граж-
даните на Перник , за
да реализира свои или
чужди политически
амбиции. Мобилизира-
ни са достатъчно
фирми, които да пред-
приемат спешни мер-
ки и за няколко дни да
се изчисти цялата об-
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Главният прокурор Цацаров
излезе от лятната си отпуска с едно без-
крайно обещание, дълго като цял мандат –
да търси, намери и накаже виновниците за
потопите, които удавиха половин Бълга-
рия. Да беше се кандидатирал за депутат –
можеше да му се хване повече вяра. Ама тая
дъвка с виновниците за наводненията ще
си я премята в устата, докато е на поста.
Може и после. А виновни за трагедията та-
ка и няма да се намерят. Имаме достатъч-
но богат опит в това направление.

Колко пъти Прокуратурата се е клела, че
ще възмезди ощетените? Колко пъти е за-
ливала обществото с бодряшки оптими-
зъм, граничещ с фантастиката? И колко пъ-
ти виновниците или са се изсулвали в
странство, или просто са гледали сеира на
Цацаровите хора.

Бас държим, че така ще стане и сега. Зак-
линанията ще си останат медиен фойер-
верк между две кандидатдепутатски обе-
щания. Мътната вода отнесе не само домо-
вете на хората. Тя отнесе и доверието в
институциите. Затова да се пишеш герой
със задна дата означава сам да си вярваш,
когато никой не те бръсне за слива. Щото
и прокурорските думи са гола вода. Мът-
на!...

Валентин ВАРАДИНОВ

Шест паралелки първолаци
в ОУ „Св.Иван Рилски”

Любомира ПЕЛОВА
На 15-ти септември в пернишкото ОУ „Св.Иван

Рилски” за първи път ще прекрачат школския праг
146 първолаци от шест паралелки.  Класните стаи
за тях са изцяло ремонтирани. Във всяка от класни-
те стаи са инвестирани по седем хиляди лева.
Средствата са от училищния бюджет. Обновяват се
и физкултурният салон, дворното пространство и
стълбището пред единия от входовете на училище-
то. Окосена е тревата в зелените площи край учи-
лището, оформят се кътове за отдих, освежават се
пейките. Директорът на училището Бойко Свиленов
е категоричен, че децата имат право на едно нача-
ло в подходяща среда по пътя на науката.

Проблемите пред училищата нищиха на съвещание

зултати, имаме и
проблеми за разреша-
ване. Ще стъпим на
добрите резултати и

Зоя ИВАНОВА 
Традиционното сеп-

темврийско съвеща-
ние на директорите
на учебни заведения в
област Перник се про-
веде вчера в Обедине-
н детски комплекс. На
него присъстваха ди-
ректори на училища и
детски градини от
областта, представи-
тели на ОД на МВР в
Перник, РЗИ, предста-
вители на синдикални-
те организации КНСБ
и Подкрепа. 

“Миналата година
постигнахме добри
резултати благодаре-
ние на екипната рабо-
та, която е традиция
при нас. Надявам се

да продължим да ра-
ботим все така отго-
ворно , все така вдъх-
новено за да постиг-
нем и по-добри резул-
тати. Да запазим и
развиваме истински-
те ценности и да се
обединим около то-
ва,  че образованието
е мощен обединяващ
фактор - над всички
политически интере-
си. Да започнем нова-
та учебна година с
добър тон, с достой-
нство и с професио-
нализъм да изпълн-
яваме задълженията
си. Да бъдем полезни
и с любов да работим
за благото на нашите
деца. Имаме добри ре-

практики, на устой-
чивите и работещи
модели, които ще
продължаваме да при-

лагаме и да развива-
ме.

На страница 3

На страница 2
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И при евентуален дъжд няма да има залпово изпускане на вода
Силвия ГРИГОРОВА

  Падналите през
последните два-три
дни валежи са били
около 20 литра на
кв.м. Това информи-
раха от ръководс-
твото на „В и К”-
Перник. От там поя-
сниха, че обемът на
язовир „Студена”
вчера е бил
20 053 300 куб.м.
Притокът във во-
доема е бил 498 лит-
ра в секунда, а разхо-
дът- 585 литра в се-
кунда. От ръководс-
твото на водоснаб-
дителното дружес-
тво увериха, че в мо-

мента във водоема
има над 5 млн. куб.м
свободен обем. Това
означава, че язови-
рът има възможност
да поеме достатъч-
но водно количество
при евентуален по-
роен дъжд, без това
да доведе до залпово
изпускане на вода в
река Струма. От „В и
К” информираха още,
че вчера, заради от-
страняването на
аварии, се е наложило
временно спиране на
водоснабдяването в
някои райони на об-
ластния град.

  Повреда по водоп-

РИК назначава ОИК
в Перник и Трън

Любомира ПЕЛОВА

Учебници по история с
изопачени факти,в МОН

съгласни да ги редактират
Любомира ПЕЛОВА

Ще започне преглед на учебници по исто-
рия, след което ще бъдат представени в
МОН бележки и предложения за промени
по технически неточности и корекции.

Това се договориха министърът на обра-
зованието и науката доц.Румяна Коларова
и инициативният комитет от представители
на академичната и научната общност, съоб-
щиха от образователното министерство.

В началото на седмицата историци него-
дуваха заради изопачаване на факти в уче-
бниците по предметите „Човек и общество“
и „История и цивилизация“ в училище, сред
които, че Васил Левски е арестуван от поли-
ция. Учениците от първи до четвърти клас
учат “Човекът и обществото”, а изучаването
на “История и цивилизация” започва от пе-
ти клас.

Коларова подкрепя инициативи, свързани
с подготовката на допълнителни учебни по-
магала за образованието, както и конкрет-
ни предложения в бързи срокове за корек-
ции на неточности, става ясно от съобще-
нието на МОН.

Петко Колев от издателство обясни, че ка-
то цяло българските учебниците са добри и
единствено в някои детайли се налагат из-
вестни осъвременявания във формулиров-
ките.

Зам.-министърът на образованието и нау-
ката Ваня Кастрева коментира, че особено
при разглеждането на учебниците за начал-
ния етап на основната степен на образова-
ние трябва да се има пред вид възрастта на
учениците, както и необходимостта от дос-
тъпен и ясен език, който да се възприема от
випуски от над 70 хиляди ученика годишно.

Проф. Пламен Павлов каза, че е важно
правото на избор за преподавателите, която
е осигурена чрез повече от един учебник по
предмет.

Николай Дренчев от инициативния коми-
тет коментира, че от МОН има разбиране
към вижданията и идеите на комитета и са
предоставени възможности за търсенето на
решения на поставените проблеми.

На срещата не дойдоха акад. Георги Мар-
ков и директорът на Националния истори-
чески музей Божидар Димитров. “Трябва
да има един учебник по история, съдържа-
нието да се определя от сериозни специа-
листи, а не да се подготвя от млади момче-
та и момичета, които може би са много ум-
ни, но следват опорните точки, зададени им
фондации”, заяви Димитров във връзка с
обучението по история.

Над 40 000 декара предсеитбена
подготовка има вече в региона
Силвия ГРИГОРОВА

  Бавно напредва
предсеитбената под-
готовка на площите в
областта, които са
предназначени за
сеитба на есенни кул-
тури. Към 5 септем-
ври в региона има над
40 000 дка с предсеит-
бена подготовка. Това
информираха от Об-
ластна дирекция „Зе-
меделие”. Традицион-
но земеделските
производители от об-
щина Радомир имат
най-много площи с
предсеитбена подго-
товка. До момента те
са извършили подго-
товка на 19 500 дка.
Следват общините:

роводната мрежа в
района на ул. „Крас-
ноярск” и при резер-
воар „Бачова махала”
в село Бучино са нало-
жили временно спира-
не на водата. Заради

извършване на ава-
рийни ремонтни дей-
ности на ул.”3-ти
март” в село Кралев
дол и на улиците: „Ба-
чо Киро” и „1-ви май”
в село Студена вчера
е спряно временно во-
доснабдяването там.
Авария на водопрово-
да в района на ул. „О-
тец  Паисий” е причи-

Работният ден в Спешната
помощ вече е седемчасов
Зоя ИВАНОВА

Медиците в Спешна-
та помощ вече ще по-
лучават месечните си
трудови възнагражде-
ния, изчислени върху
седемчасов работен
ден, а всички останали
часове изработени от
тях ще се изчисляват
като извънреден
труд.

Според здравния ми-
нистър д-р Мирослав
Ненков като се натру-
пат повече извънред-
ни часове възнаграж-
денията ще се пови-
шат. „Подадох един
материал в МТСП. Има
там част от правил-
ник. Ако човек работи
на намалено работно
време няма право да
работи един час пове-
че от намаленото ра-
ботно време.

Но това нещо се на-

рича смяна. А работа-
та в спешна помощ се
нарича дежурство и
няма проблем да ра-
ботят на 12 часа, за-
щото колегите си
правят месечната ча-
сова ставка. Т.е. ако за
месеца трябва да се
изработят примерно
100 часа, те си ги из-
работват, но не на 7
часови смени, а на 12
 часови работни сме-
ни. Натрупаните вър-
ху тези 100 часа, нап-

ример 20, се плащат
по друга тарифа, ка-
то извънреден труд.
Инспекцията по тру-
да може да се хване за
тази буквичка и да ка-
же – това са смени и
те нямат право да ра-
ботят по този начин.
Аз за това съм вкарал
един документ в
МТСП, за да може бъде
прието, че нашите ко-
леги в ЦСМП работят
на дежурства”, обясни
д-р Ненков.

на за нарушеното во-
доснабдяване в тази
част на града.

 От водоснабдител-
ното дружество уве-
риха, че повредите са
били отстранени в
рамките на работния
ден и водоснабдяване-
то в засегнатите ра-
йони е било възстано-
вено.

 

Брезник-12 950 дка,
Трън- 3 500 дка, Пер-
ник- 1900 дка, Ковачев-
ци- 1 700 дка и Земен-
500 дка.

  Вече започна и дъл-
боката оран на площи-
те в областта, на кои-
то е предвидено да се
сеят пролетни култу-
ри. До момента в об-
ластта са изорани над
14 200 дка. Най-много
площи с дълбока оран
има в землището на
община Радомир-
10 200 дка, Ковачевци-
3 700 дка и Перник- 300
дка. Все още стопани-
те от Брезник, Трън и
Земен не са започнали
да орат. Очевидно
усилията и техниката

са насочени към приби-
рането на реколтата
от пролетните кул-
тури с цел да се осво-
бодят площите, на
които ще се извършва
предсеитбена подго-
товка и дълбока оран.
Според агроспециалис-
тите въпреки падна-
лите напоследък дъж-
дове, които овлажниха
почвата и затрудниха
работата на полета,
есенната кампания
върви нормално. При
добра организация
има реална възмож-
ност да бъдат спазе-
ни благоприятните
агротехнически сроко-
ве за извършването
на есенната сеитба.

от страница 1

След като политическите сили в Перник и
Трън не постигнаха споразумение за състава
на секционните избирателни комисии, назна-
чаването им ще е в ръцете на РИК. В Перник
проблемите дойдоха от две секции в квартал
„Караманица” , а в Трън не бе постигнато прин-
ципно съгласие. От РИК уточниха, че тримата
представители от всяка комисия, които ще
предадат изборните книжа в РИК след края на
гласуването, ще получат по 20  лева бонус към
основните си възнаграждения.18 партии и 7
коалиции са регистрирани в РИК-Перник за
участие в предсрочните парламентарни избо-
ри. Това е броят и на политическите субекти,
регистрирани в Централната избирателна ко-
мисия. До края на утрешния работен ден РИК
следва да назначи секционните избирателни
комисии на територията на областта. Централ-
ната избирателна комисия има решение за
размера на възнагражденията на членовете
на секционните комисии.Допълнителното въз-
награждение ще бъде изплатено заедно с ос-
новната сума, като за целта Районната избира-
телна комисия ще предостави на общината
данните на членовете на СИК, предали избор-
ните протоколи. Законът изисква това да бъдат
председател, секретар и член на секционна
комисия, които да са от квотите на различни
политически сили.

13 специализирани автомобила
за боклук идват от София

Любомира ПЕЛОВА
Акция за почистване на битовите отпадъци

започва от днес в Перник, съобщиха от общи-
ната. Тя ще бъде осъществена с помощта на
сметопочистваща фирма, ангажирана в Сто-
лична община, която ще пристигне с 13 спе-
циализирани автомобила. Мобилизирани със
своя техника са и пернишки фирми. Поискана
е помощ от Брезник и Радомир. В повечето на-
селени места в общината контейнерите прели-
ват. Заради продължителен финансов спор от
месеци сметопочистващата фирма “Лиел
Констракшън” не изпълнява задълженията си.
Нередовното и на места липсващо извозване
на боклука предизвика недоволство на хората
и гражданско сдружение “Активни за Пер-
ник” поиска свикване на извънредна сесия на
Общия съвет по проблема и обявяване на из-
вънредно положение. От Общинския съвет
уверяват, че акцията по почистване на града
няма да утежни общинския бюджет. Предсе-
дателят на минипарламента Милан Миланов
поясни, че извънредна сесия за боклука няма
да има.

Кризата с боклука в ...

Броят на тези машини ще бъде достатъчно
голям, за да се предотврати образуването на
временни нерегламентирани сметища около
съдовете за отпадъци. „С тази организация на
работа община Перник гарантира на пернича-
ни, че до изтичане на договора на почиства-
щата фирма „Лиел Констракшън”, който е до
30 ноември тази година, ще получават качес-
твена услуга”, заяви Янакиева. „Принципно
предполагам, че хората са забелязали, когато
наближи времето за избори в Перник основ-
ния проблем, който се създава е сметосъбира-
нето и сметоизвозването. Нещо аналогично
беше през пролетта - сега отново сме в тази
кризисна ситуация. Но на шега, пък и не съв-
сем на шега бих си позволила да кажа, че в
Италия подобни кризисни ситуации се коман-
дват и ръководят от италианската мафия. Дано
в Перник не сме я докарали до там, но че е ре-
жисирана ситуацията за кризата с боклука е
ясно на всички обикновени граждани”, комен-
тира Янакиева.
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Традиционно се поставиха основните задачи преди началото на учебната година 

Поредно признание за
млади пернишки таланти

Любомира ПЕЛОВА

И в същото време
с добронамереност и
отговорност ще ра-
ботим по новите
предизвикателства
и цели, които стоят
пред нас за новата
учебна година” - каза
директорът на РИО
в Перник Ваня Коко-
нова. 

Бяха представени
новите членове на
директорската гил-
дия - след пенсиони-
рането на директо-
рите на Пето СОУ  и
на Професионалната
гимназия по облекло

и туризъм  Георги
Стоянов и Антония
Карадашкова - техни-
те места се заемат
съответно от Бор-
яна Йорданова и Ма-
рия Герчева. 

Директорите на
училищата бяха поз-
дравени с нарочен
поздравителен адрес
от областният уп-
равител Бойка Пав-
лова. 

Директорът на об-
ластната дирекция
на МВР в Перник
Славчо Станиславов
обяви, че служители-
те на МВР, на охрани-
телна полиция са ви-

наги на разположе-
ние на директорите
и учителите от об-
ластта за всички
проблеми, които би-
ха могли да се реша-
ват заедно. “ Над-
явам се, да работим
заедно за доброто на
нашите деца. Напра-
вена е организация
страна на полиция за
охранително обслед-
ване на всички учи-
лища. Разговаряно е
с охранителните
фирми. Преглеждат
се маркировките око-
ло училищата. Това
вече е свършено в
по-голямата си част.

Кражба на трансформаторно
масло предизвика пожар

и остави стотици без ток
Силвия ГРИГОРОВА

Трансформаторно масло е източено в по-
неделник от работещ трансформатор на ЧЕЗ
Разпределение България в с. Волуяк. Това
информираха от ЧЕЗ. От там поясниха, че  в-
следствие на кражбата се е разразил по-
жар, в резултат на който е изгорял тран-
сформаторът и цялото оборудване на трафо-
поста.  За да бъде осигурена безопасната
работа на пожарникарите е била изключена
част от подстанция „Илиянци“. По тази при-
чина 1500 клиенти на компанията от с. Во-
луяк, с. Мрамор  и индустриалната част на
столичния квартал „Илиянци“ останаха без
ток за близо 70 минути.  Около 60 потребите-
ли в с. Волуяк, включително ЖП гарата в се-
лото, са все още без електрозахранване.
Аварийните екипи на ЧЕЗ Разпределение
България работиха без прекъсване по подм-
яната на трансформатора, за да бъдат въз-
становени повредените съоръжения.  

 „Призоваваме за по-строг контрол чрез 
законодателни мерки, които да ограничат
подобен род кражби. Те ощетяват не само
компанията. Само преди няколко дни десет-
ки клиенти на ЧЕЗ в с. Мировяне бяха часо-
ве без ток по същата причина. Това са посе-
гателства срещу хората, срещу тяхното нор-
мално ежедневие, срещу възможността да
инвестираме средствата за възстановяване
на щетите в тяхното по-добро обслужване. А
един пожар може да има и много по-сериоз-
ни последствия“, каза Виктор Станчев, ди-
ректор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ
Разпределение България.

От началото на 2014 г. до момента са пов-
редени 75 трансформатора от кражби на
трансформаторно масло. Подмяната на един
трансформатор струва между 10 и 30 хил.
лв.ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че могат
да подават сигнали за злоупотреби на имей-
л адрес zaklienta@cez.bg,  в Центровете за
обслужване на клиенти и на денонощната
информационна линия на дружеството 0700
10 010 на цената на един градски разговор
от цялата страна.

Имаме идеи да рабо-
тим по-близко с деца-
та, имаме програми,
които тепърва ще
поставим на вашето
внимание. Важно е,
ако имате някакви
проблеми да ги пос-
тавите пред органи-
те на полицията, за
да имаме възмож-
ност да ги решим до
началото на учебна-
та година” - каза
Славчо Станиславов.
На срещата беше
поставен въпросът
с маркировката на
ул. “Физкултурна”
на която се намира
ОДК. Беше подчерта-
но, че там няма огра-
ничение на скорос-
тта и няма марки-
ровка, а това зат-
руднява децата, кои-
то посещават Обе-
динения детски ком-
плекс. За пореден
път беше поставен
и въпроса с паркира-
нето на коли около у-
ще “Иван Рилски”. 

От Регионалната
здравна инспекция
отново напомниха,
че всички седмични

разписания на учили-
щата трябва да се
съгласуват с инспек-
цията. На директо-
рите бяха раздадени
нарочни формуляри,
които трябва да се
подпълнят в изпъл-
нение на новите изи-
сквания на здравно-
то министерство,
касаещи учебните 
разписания в основ-
ните и средни учили-
ща. 

Всички текущи
проблеми, които
имат училищата от
региона бяха поста-
вени на работното
съвещание. Изготвя
се график за офи-
циалното открива-
не на учебната го-
дина в пернишките
училища, който гра-
фик ще бъде пред-
ставен и в ОД на
МВР в Перник за да
се знае кое училище
в колко часа ще има
церемония по от-
криване за да имат
грижата да се орга-
низира реда и сигур-
ността около учи-
лищата. 

Национална среща на музейните
специалисти правят в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Перник ще е дома-
кин на национална ра-
ботна среща-семинар
на тема „Добри прак-
тики: Иновативни
технологии и практи-
ки в опазването и со-
циализацията на кул-
турното наследство.
Възможности и меха-
низми за финансира-
не”.

Станало е вече
традиция всяка годи-
на музейните специа-
листи от цялата
страна да се събира-
т  на професионални
работни срещи с цел
да споделят добрите
практики в музейно-
то дело. Миналата
година подобна сре-
ща се проведе в Кюс-
тендил. Тази година
домакин на форума е
Регионалният исто-
рически музей – Пер-
ник. Семинарът се
организира под еги-
дата на  Министерс-
твото на културата
и Община Перник. 

Поредната нацио-
налната среща – семи-
нар ще бъде посвете-
на на тема „Добри
практики:Иноватив-
ни технологии и прак-
тики в опазването и
социализацията на
културното наследс-
тво. Възможности и

механизми за финанси-
ране”.

Тя ще продължи три
дни - от 11 до 13 сеп-
тември 2014 година,
в Конферентната за-
ла на Двореца на кул-
турата. Откриване-
то е на 11 септември
от 13.00 часа.

Целите на работна-
та среща са няколко:

* Представяне на
добри практики,
проблеми, действия,
умения, компетенции
и ноу-хау, които съ-
действат за адапти-
ране на културното
наследство към циф-
ровите технологии,
споделяне на нова-
торски подходи за со-
циализация и привли-
чане на публика, как-
то и нови стопански
и управленски модели;

* Създаване на усло-
вия за дискусия по ре-
шени и нерешени въп-
роси на дигитализа-
цията на музейните

колекции и виртуал-
ното им представяне
пред публика. Търсене
на нови партньорс-
тва в лицето на ²Т-
специалисти и бизне-
са за обучение и ква-
лифициране на музей-
ните специалисти в
нови умения, свърза-
ни с процеса на диги-
тализация.

* Като резултат
от дискусиите и ра-
зискванията да се
подпомогне разра-
ботването на обща
музейна стратегия
за опазването и со-
циализацията на кул-
турното наследство
в унисон с изисква-
нията към нас като
членове на ЕС.

Обучение по тема-
та ще проведат ек-
сперти от Минис-
терство на култура-
та, Министерство на
финансите, Обсерва-
тория по икономика
на културата.
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Възпитаници на музикална школа „Хармо-
ния” към пернишкото читалище „Искра
1960г.” се върнаха с престижни награди от 11-
тия черноморски събор „ЕВРО ФОЛК 2014”.
Трите деца, които омаяха публиката със свои-
те изпълнения получиха грамоти за съществен
принос при съхранението и развитието на бъл-
гарските традиционни народни изкуства.

Малките изпълнители и техният ръководител
Валери Цветкон бяха удостоени и с почетна
грамота за удостояване със званието „Носи-
тел на почетния знак на музикалните празници
„ЕВРО ФОЛК 2014” . Седемгодишната Божи-
дара Николова от музикалната школа „Хармо-
ния” е удостоена със званието „ОТКРИТИЕ НА
„ЕВРО ФОЛК 2014”. Това звание ще бъде
съобщавано при всяко излъчване на изпълне-
ние на детето по световната интернет телеви-
зия „Еврофолк”. 10-годишната Маргарита За-
рева и 12-годишната Петя Савова пък са удо-
стоени със званието „ЛАУРЕАТ НА 11-тия
ЧЕРНОМОРСКИЯ СЪБОР „ЕВРО ФОЛК 2014”.

Тримата млади изпълнители получават пре-
поръка за достойни да изпълняват българско-
то народно изкуство в Европейския шампио-
нат по фолклор „Евро фолк” в Несебър и Слън-
чев бряг – България. „Изпълненията съдържат
художествена стойност и въздестващ заряд,
които заслужават да се изнесат пред българ-
ската и европейската общественост” се казва
в тях. Всички документи са подписани от пре-
зидента на Европейската асоциация на фол-
клорните фестивали Калоян Николов. Ръково-
дителят на школата Валери Цнетков бе оценен
от журито като най-добрия акомпанятор на
фестивала.

Веднага след фестивала изпълненията на
децата от Валери Цветков и неговите възпита-
ници бе взето интервю за телевизия „Евро-
фолк” с категоричното мнение за многократно
излъчване на изпълненията им с висока худо-
жествена стойност. Единадесетото издание на
музикалния форум се провежда под егидата
на Европейска Асоциация на Фолклорните
Фестивали - ЕАFF.

Ново социологическо
проучване за изборите

Зоя ИВАНОВА
ГЕРБ влиза в предизборната кампания с

подкрепата на 36.2% от решилите да гласу-
ват избиратели, БСП - 22.5%, ДПС - 12.1%,
РБ - 5.2%, ББЦ- 4.4%.Това показва проуч-
ване на агенция “Алфа Рисърч” на старта
на предизборната кампания за предсроч-
ните парламентарни избори на 5-ти октом-
ври 2014 г. Проучването е проведено в пе-
риода 31-ви август - 5-ти септември 2014г.,
очертава основни обществено-политически
тенденции на старта на предизборната кам-
пания за предсрочните парламентарни из-
бори.

Две други формации са на границата на
изборния праг от 4% - АБВ с 3.9%, Патрио-
тичният фронт с 3.7%. Атака остава под тях
- с 2.9% от решилите да гласуват. Резулта-
тът за тези партии е силно зависим от сте-
пента, в която ще се мобилизира протестен
вот срещу БСП. Колкото по-висок е той,
толкова повече нарастват шансовете
някоя от тях да премине 4-процентната ба-
риера, и обратно.
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Закъснява прибирането на картофите

Учители призовават
парите за букети да

отидат за бедстващите
Любомира ПЕЛОВА

Учители в страната призоваха родителите
да не купуват букети за първия учебен ден,
а да направят дарение за пострадалите от
наводненията. Инициативата е на педагози
от шуменското СОУ „Сава Доброплодни”,
които се обърнаха към родителите на възпи-
таниците си по повод 15 септември така:”По
традиция в празничното утро ние, учителите,
получаваме много цветя - израз на Вашето
признание за труда ни. В момента родината
ни преживява тежки дни, много деца са без
дом и трудно ще започнат учебната година.
Уважаеми родители, приканваме ви, ако
някои от вас са предвидили средства за
цветя, да ги внесат в специална касичка в
училище. Така ще проявим съпричастност
към бедстващите деца и техните семей-
ства.” Събраните средствата ще се преве-
дат в помощ на бедстващите райони с по-
мощта на БЧК.

Касички ще има и в частната професио-
нална гимназия “Банкер” в столицата, къде-
то учителите също призовават родителите
да дарят парите, предвидени за цветя.

Благотворителната акция е съгласувана с
министъра на образованието и науката и със
Столична община.

Преподавателите призовават и други учи-
лища да се включат в инициативата, за да
може средствата, предвидени от семейства-
та за букети, да стигнат до нуждаещите се
от помощ след наводненията.

Засега не е ясно дали инициативата на
учителите от Шумен и столицата ще намери
последователи и в Перник. Време да се
включат в благородната кампания на коле-
гите си все още има.

Започна ремонт на
електропроводи на ЕСО,

което налага изключване
на две подстанции

Силвия ГРИГОРОВА
Ремонт на кабел на Електроенергийния

системен оператор налага изключване на
електрозахранването на две големи под-
станции в София - „Младост“ и „Черни връ-
х“, за период от една седмица от
06.09.2014 г. до 14.09.2014 г. “ЧЕЗ Разпре-
деление България” АД е взела всички
необходими технически мерки за осигур-
яване на резервно захранване на засегна-
тите райони. Това информираха от компа-
нията.

 От там увериха, че по време на ремонта
клиентите ще бъдат на едностранно зах-
ранване, поради което са възможни сму-
щения в електроподаването в жк Дървени-
ца, жк Дианабад, кв. Витоша, кв. Малинова
долина, жк Младост 1 и 2 и кв. Студентски
град, жк Младост 1А, 3 и 4, жк Дружба 2,
кв. Горубляне, селата Бистрица, Железни-
ца, Герман, Плана, Панчарево, вилни зони
Врана-Герман, Ярема, Косанин дол, Мали-
нова долина, Симеоново-Драгалевци, парк
Витоша .

  Аварийните екипи на ЧЕЗ са в пълна го-
товност за реакция. Компанията е създала
необходимата организация за намаляване
на неудобствата за клиентите и за макси-
мално бързо възстановяване на електропо-
даването в случай на необходимост.

  Програмата за изключването на двете
подстанции е изготвена съвместно с пред-
ставители на ЕСО и е съгласувана с Минис-
терството на икономиката и енергетиката.
Столична община, болниците и сградите с
обществена значимост, които се намират
на засегнатите територии, са уведомени за
изключването на двете подстанции. Клиен-
тите на ЧЕЗ могат да подават сигнали и да
получават информация във връзка с пре-
късвания на електрозахранването на дено-
нощната информационна линия  0700
10 010, чрез автоматичното меню за аварии
3. Информация за планираните и неплани-
рани прекъсвания е налична и на мобилна-
та версия на сайта на компанията. 

Силвия ГРИГОРОВА
Приключването на

жътвата на пшеница-
та в пет от общините
в областта позволи зе-
меделските производи-
тели да насочат уси-
лията си към прибира-
нето на реколтата от
пролетните култури.
Благодарение на добра-
та организация, вече
приключи жътвата на
пролетния ечемик в
областта. Това инфор-
мираха от Областна
дирекция „Земеделие”.

Най-много площи с та-
зи култура засяха тази
година стопаните от
Перник- 2000 дка. След-
ват общините:Брез-
ник-1 400 дка, Радомир-
1 200 дка, Ковачевци-
500 дка и Земен- 10 дка.
Единствени стопани-
те от Трън тази годи-
на се отказаха да сеят
пролетен ечемик. По
данни на Областна ди-
рекция „Земеделие” зе-
меделските производи-
тели от региона са
прибрали в складовете

си 1091 т зърно при
214 кг среден добив от
декар. С най-висок  до-
бив от декар от про-
летния ечемик тази
година могат да се пох-
валят стопаните от
Радомир-260 кг.На
приключване е и жът-
вата на овеса в облас-
тта. Площите  засети
с тази култура в ре-
гиона са общо 9 635
дка. Най-много площи с
овес има в община Ра-
домир- 3 810 дка. След-
ват: Перник- 3 100 дка
и Брезник- 2000 дка. Са-
мо земеделските
производители от
Брезник все още не са
успели да приберат ре-
колтата си от овес, в
останалите общини
стопаните вече оста-
виха зад гърба си тази
грижа. Към 5 септем-
ври земеделските
производители от об-
ластта са прибрали 

общо 1 731 т зърно
при 189 кг среден до-
бив от декар. С най-до-
бър добив от декар от
овеса тази година мо-
гат да се похвалят от-
ново стопаните от Ра-
домир- 250 кг.Според
агроспециалистите,
имайки предвид небла-
гоприятните клима-
тични условия през
пролетта, реколтата
от тези две култури е
сравнително доб-
ра.Изостава прибира-
нето на картофите.
От засетите в регио-
на с този зеленчук об-
що 3 980 дка, към 5 сеп-
тември е прибрана ре-
колтата едва от 540
дка. Основната причи-
на да закъснее вадене-
то на картофите са
падналите дъждове в
последните дни. По
тази причина стопани-
те от Трън и Земен все
още не са започнали да

Извънредна схема за
складиране на сирене,

кашкавал и извара
Силвия ГРИГОРОВА

На 8 септември започва прием на докумен-
ти за кандидатстване по извънредна схема
за частно складиране на пушено и синьо си-
рене, кашкавал и извара. Мярката се въвеж-
да във връзка с наложената забрана за внос
на някои продукти от Европейския съюз в
Русия. Тя е разписана в приетия от Европей-
ската комисия Делегиран Регламент 950/
2014 за откриването на временна схема за
финансово подпомагане за частно складира-
не на някои млечни продукти, за които е оп-
ределен и размерът на помощта. Субсидията
по мярката е за конкретни видове сирена с
кодове: КН 0406 20 (сирена, които са стърга-
ни или на прах), 0406 30 (топени сирена), 0406
40 (сини сирена  и други сирена с плесен в
тестото), 0406 90 (други сирена, сред които и
кашкавал) и КН 0406 10 (замразена извара).
За пресните сирена няма да бъде отпускана
помощ. Това информираха от Държавен
фонд „Земеделие”. От там поясниха, че по-
мощта е на стойност  15,57 евро на тон за
един ден за постоянните разходи за склади-
ране и 0,40 евро на тон /ден за складовото
съхранение на продукцията по договора. Тя
се отпуска единствено, ако договореният пе-
риод на складовото съхранение е между 60
и 210 дни, като допустимите количества са от
0.5 тона  до 155 000 тона.

В Регламент 950/2014 е разписано, че
всяка партида трябва да има неизтриваема
маркировка с кодиран надпис, който указва
производителя и датата на производство,
както и датата, на която партидата се внася
в склада. Тя не трябва да е предмет на пре-
дишен договор за складиране.

По схемата могат да кандидатстват бъл-
гарски производители и търговци, регистри-
рани по ЗДДС. Приемът продължава от 8
септември до 31 декември 2014 г. Заявле-
нията за намерение за участие се подават
лично от кандидата или от упълномощено
лице в Централно управление на Държавен
фонд „Земеделие” в София, отдел „Мляко”.

Повече информация ще бъде качена на
интернет страницата на ДФЗ, www.dfz.bg, в
раздел „Селскостопански пазарни меха-
низми”>„Мляко”. Подробности можете да
прочетете и в самия Регламент 950/2014.

ги прибират. Тази го-
дина, за разлика от
предишната, най-мно-
го площи с картофи за-
садиха стопаните от
Радомир- 1 990 дка.
След тях се нареждат
земеделските произво-
дители от Трън- 900
дка, Земен-380 дка,
Брезник-350 дка, Пер-
ник-210 дка и Ковачев-
ци- 150 дка. Най-добра
организация по приби-
рането на картофите
са създали стопаните
от Брезник, които са
успели да приберат ре-
колтата от над 60%
от засадените площи.
Към 5 септември общо
в региона са прибрани
1010 т продукция при
1861 кг среден добив
от декар. За сега земе-
делските производи-
тели от Брезник мо-
гат да се похвалят с
най-висок добив от де-
кар- 1965 кг.

Започват подготовката на
новия рамков договор
Зоя ИВАНОВА

В края на седмицата
ще започнат прегово-
рите между лекарския
съюз и националната
здравноосигурителна
каса - това решение е
било взето на заседа-
ние на ръководните ор-
гани на съсловната ор-
ганизация на лекарите
у нас.  Всички 28  коле-
гии и бордовете по спе-
циалности ще изпра-
щат своите предложе-
ния, свързани с рамко-
вото договаряне до
края на септември. По
график започват сре-
щите в централата за
отделните групи по
ПИМП, СИМП и болнич-

на помощ, както и по
интердисциплинарни
проблеми.

 Поради обективни-
те обстоятелства,
свързани с извънредни-
те парламентарни из-
бори, подготовката
 започва по-късно, но
трябва да приключи до
10 октомври. Между 10
и 20 октомври ще бъде
изготвен график за
вътрешно съгласуване
и приемане на оконча-
телния вариант на до-
кумента, който ще бъ-
де разгледан от делега-
тите на Събора. Както
всяка година, той ще се
проведе на 30 и 31 ок-
томври. Новото в под-

хода по рамковото до-
говаряне тази година
ще бъдат  поставени-
те условия от страна
на БЛС към управлява-
щите. Въпреки че ще
има изготвен свой
проект, организацията
ще продължи и ще фи-
нализира преговорите
само при определени ус-
ловия – осигурено
цялостно финансиране
за заплащане на меди-
цинската дейност, връ-
щане на арбитража, ме-
тодиките  и всички ос-
танали текстове в
НРД, които бяха откъс-
нати изкуствено от
цялостната структу-
ра на НРД. 

Плащат и надлимитната дейност 
на болниците за месец септември 
Зоя ИВАНОВА 

За месец септем-
ври болниците ще
получат 120 млн. лв.
Това каза председа-
телят на Надзорния
съвет на НЗОК Ки-
рил Ананиев. Той
уточни, че за август
техния бюджет е
бил 104 млн. лв. Над-
зорникът отбеляза,
че разпределението
на парите от актуа-
лизацията на бюдже-
та на касата е ясно –
200 млн. лв. са за бол-
ниците, а 25 млн. лв.
са за онкологично ле-

чение. „За септември
ще има пари за надли-
митна дейност. За
октомври и ноември
няма да има при това
положение, но всичко
това е свързвано с
оценката на очаква-
ното изпълнение до
края на годината”,
каза още надзорни-
кът.

Запитан дали тен-
денцията за покачва-
не на хоспитализации-
те през последните
месеци ще повлияе на
плащанията на надли-
митната дейност за

септември Ананиев
отговори, че контро-
льорите от РЗОК ще
окажат влияние вър-
ху този процес. „Дей-
ствително имаме ин-
формация, че хора,
които нямат нужда
от лечение или пък се
страхуват, че в бъде-
ще няма да има пари
за лечение, постъп-
ват в момента. Мога
да успокоя хората, че
ние няма да спрем фи-
нансирането от
страна на НЗОК до
края на годината”, ка-
за той.



Рекламно  приложение

Сряда, 10 септември 2014 г., брой 170 /5533 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
3. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., ПВЦ изолация - 27 000 лв.
6. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
7. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
10. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
11. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
12. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
13. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
16. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
17. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 32 000 евро
18. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
19. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
20. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
21. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
22. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
23. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
24. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
25. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
26. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
27. УПИ, Драгановец, 350 кв.м, регулация, ток, вода - 16 000 лв.

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 31 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, юг, ет. 3 - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 800 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 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. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 38 800 лв.
11. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 35 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 28 000 лв.
13. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
14. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
15. Тристаен, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - по договаряне
16. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
17. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
21. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван - 41 800 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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Имоти, реклами8 10 септември 2014 г. Съперник

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

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

Давам 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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

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

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

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

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1.За длъжността Старши експерт в отдел “Инвестиции и екология”.
2.Брой свободни работни места – 1 бр.
3.Минималните и специфични изисквания, предвидени в

нормативните актове за заемане на длъжността са:
-образование - висше строително „Промишлено и гражданско

строителство” или еквивалиентно;
-степен на образование – магистър;
4.Като предимство при подбора на кандидатите ще се отчитат

следните условия
-професионален опит;
-пълна проектантска правоспособност;
-Познаване на законовите и подзаконови разпоредби в областта на

строителството;
-Опит като инвеститорски контрол при изпълнението на строителни

обекти;
-Компютърна грамотност, добро владеене на специализирани

софтуерни продукти;
5.Съгласно длъжностната характеристика основните задължения са:
-Възлага и контролира ремонтни и строителни работи на строежите;
-Отговаря за сроковете, количеството, качеството, верността и

коректността на съставените актове  за изграждане, реконструкция и
поддържане на строежите /сгради и техническа инфраструктура/ –
общинска собственост;

-Упражнява контрол върху състоянието на строежите;
-Съгласува и изготвя документацията за провеждане на обществени

поръчки с предмет строителство, ремонт и проектиране на строежи на
територията на Община Перник;

-Изготвя технически задания за проектиране на обекти. Участва в
проучване, проектиране и съгласуване на проекти, свързани със
строителството и ремонта на строежите;

-Подготвя становища по проблеми в областта на строителството и
поддържането на строежите;

-Участва в приемателни комисии и експертни съвети .
6.Необходимите документи, които кандидатите следва да

представят:
-Автобиография (на български език);
-Копие от диплома за завършено образование;
-копия на документи, удостоверяващи професионален опит,

допълнителна квалификация и правоспособност;
7.Подборът на кандидатите ще се извършва по документи, като

одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
8.Документите в т.5  следва да бъдат представени в десет дневен

срок  считано от датата на публикуване на обявлението за конкурса в
местен  ежедневник в отдел ”Информационно и административно
обслужване” на Община Перник.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1.За длъжността Старши експерт в отдел “Инвестиции и екология”.
2.Брой свободни работни места – 1 бр.
3.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане

на длъжността са:
-образование - висше техническо „Водоснабдяване и канализация”, „Хидро-техническо

строителство” или еквивалиентно;
-степен на образование – магистър;
4.Като предимство при подбора на кандидатите ще се отчитат следните условия
-професионален опит;
-Познания и опит в областта на водоснабдяването, канализацията, хидротехническите

съоръжения и пречистване на водите;
-Познаване на законовите и подзаконови разпоредби в областта на строителството;
-Опит като инвеститорски контрол при изпълнението на строителни обекти;
-Компютърна грамотност, добро владеене на специализирани софтуерни продукти;
5.Съгласно длъжностната характеристика основните задължения са:
-Възлага и контролира ремонтни и строителни работи на строежите;
-Отговаря за сроковете, количеството, качеството, верността и коректността на съставените

актове  за изграждане, реконструкция и поддържане на строежите от техническата
инфраструктура – общинска собственост;

-Упражнява контрол върху състоянието на строежите;
-Съгласува и изготвя документацията за провеждане на обществени поръчки с предмет

строителство, ремонт и проектиране на строежи от техническата инфраструктура на територията
на Община Перник;

-Изготвя технически задания за проектиране на обекти. Участва в проучване, проектиране
и съгласуване на проекти, свързани със строителството и ремонта на строежите;

-Подготвя становища по проблеми в областта на строителството и поддържането на
строежите;

-Участва в приемателни комисии и експертни съвети .
6.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят:
-Автобиография (на български език);
-Копие от диплома за завършено образование;
-копия на документи, удостоверяващи професионален опит, допълнителна квалификация и

правоспособност;
7.Подборът на кандидатите ще се извършва по документи, като одобрените кандидати ще

бъдат поканени на интервю.
8.Документите в т.5  следва да бъдат представени в десет дневен срок  считано от датата на

публикуване на обявлението за конкурса в местен  ежедневник в отдел ”Информационно и
административно обслужване” на Община Перник.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
1.За длъжността Старши експерт в отдел “Инвестиции и екология”.
2.Брой свободни работни места – 1 бр.
3.Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане

на длъжността са:
-образование - висше техническо „Електрообзавеждане”, „Електротехника”,

„Електроенергетика”, или еквивалиентно;
-степен на образование – магистър;
4.Като предимство при подбора на кандидатите ще се отчитат следните условия
-професионален опит;
-Познания и опит в областта на слаботоковите и силнотоковите електро инсталации;
-пълна проектантска правоспособност;
-Познаване на законовите и подзаконови разпоредби в областта на строителството;
-Познания в областта на енергийната ефективност;
-Опит като инвеститорски контрол при изпълнението на строителни обекти;
-Компютърна грамотност, добро владеене на специализирани софтуерни продукти;
5.Съгласно длъжностната характеристика основните задължения са:
-Възлага и контролира ремонтни и строителни работи на строежите;
-Отговаря за сроковете, количеството, качеството, верността и коректността на съставените

актове  за изграждане, реконструкция и поддържане на строежите /сгради и техническа
инфраструктура/ – общинска собственост;

-Упражнява контрол върху състоянието на строежите;
-Съгласува и изготвя документацията за провеждане на обществени поръчки с предмет

строителство, ремонт и проектиране на строежи на територията на Община Перник;
-Изготвя технически задания за проектиране на обекти. Участва в проучване, проектиране

и съгласуване на проекти, свързани със строителството и ремонта на строежите;
-Подготвя становища по проблеми в областта на строителството и поддържането на

строежите;
-Участва в приемателни комисии и експертни съвети .
6.Необходимите документи, които кандидатите следва да представят:
-Автобиография (на български език);
-Копие от диплома за завършено образование;
-копия на документи, удостоверяващи професионален опит, допълнителна квалификация и

правоспособност;
7.Подборът на кандидатите ще се извършва по документи, като одобрените кандидати ще

бъдат поканени на интервю.
8.Документите в т.5  следва да бъдат представени в десет дневен срок  считано от датата на

публикуване на обявлението за конкурса в местен  ежедневник в отдел ”Информационно и
административно обслужване” на Община Перник.
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Бургас и Сливен искат безлихвен
заем заради парите си в КТБ

Общините Бургас и Сливен искат да си получат запорираните средства в
КТБ в размер на общо над 32 милиона лева под формата на безлихвени
заеми от държавата.

Днес общинските съвети и в двата града се събраха на извънредни
заседания, съобщиха БТА и bTV.

В Бургас, след двучасови дебати, общинските съветници решиха
местната администрация да изтегли временен безлихвен заем в размер на
21 млн. лв. от държавата заради водното бедствие, което отне три човешки
живота и предизвика огромни щети. Толкова са парите на общината,
блокирани в КТБ.

Част от средствата ще бъдат използвани за ремонт на разрушената
инфраструктура.

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че искането за теглене на
безлихвен заем е съгласувано с Министерство на финансите, предаде
"Фокус".

В Сливен пък общинските съветници разглеждат предложение за искане
на безлихвен заем от държавата в размер на 12 292 194 лева. Точно толкова
е наличността на сметките на общината в Корпоративна търговска банка,
до които няма достъп.

Според предложението, внесено от кмета на Сливен Кольо Милев, това
създава затруднения по текущите плащания на общината, второстепенните
разпоредители с кредити и представлява реална заплаха за изпълнението
на някои от европроектите.

Изготвените справки сочат, че за разплащане на дейностите по
европейските проекти са необходими 1 783 778 лева, за стари задължения
- 5 241 870 лева, получени целеви средства - близо 92 000 лева.

Проведени са били консултации между Министерството на финансите,
Националното сдружение на общините и кметове на общини за намиране
на временен механизъм, който да позволява на общините да извършват
нормалната си работа, а именно отпускане от министъра на финансите на
временни заеми за сметка на централния бюджет.

"С цел осигуряване нормалното изпълнение на бюджета за 2014 г. е
необходим такъв заем за сумата от 12 292 194 лева, намиращи се в КТБ -
Сливен" - пише в предложението.

Вчера премиерът Георги Близнашки заяви, че надзорът на Българската
народна банка си е затварял очите за много нередности във финансовата
сфера, не само за КТБ.
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с куп
прекрасни идеи, но ако

си губите времето в безцелни разго-
вори, може да загубите и идеите си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледате

на нещата и това ви ка-
ра да се чувствате сво-

бодни и независими. Все пак обръщай-
те по-голямо внимание на детайли-
те.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно

ще устоявате на съблазните, а това
ще ви кара да гледате по съвсем друг
начин на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова прек-
расно, колкото би ви се искало, току
ще се появяват разни недовършени
домашни нещица.

 ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това може
да ви подтикне да напра-

вите едно наистина изумително пъ-
тешествие.

                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА
Очаквайте недоразумения е служ-

бата, закъснения на тран-
спорта, проблеми с теле-
фона. Изобщо днес всичко
ще е като по развален те-

лефон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-

ствайте. Спазвайте обещанията си
и бъдете навреме на уговорените
срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате неща-
та, колкото и да ви се иска да го нап-
равите. Най-добре е да ги оставите
да следват собствения си ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара да

не ги преследвате, освен собствени-
те ви страхове. Вярвайте повече в
себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе
може много да съжалявате след
няколко дни. Готови сте да кажете
всички неща.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично.
Това може да стане по-

вод за доста изненади, а те опреде-
лено не са ви любимото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

н е р - вно и напрегнато. На-
ли знаете, че по този начин не си

помагате. Просто се опитайте да
бъдете по-концентрирани.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2000

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

ЗАПОВЕД
№ 1355

гр. Перник, 09.09.2014 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската

собственост, решения  с №№ 768/ 17.06.2014 г. и 831/ 23.07.2014 г. на Общински съвет –
Перник и  гл. 9 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НПУРОИ), приета с Решение № 289 по протокол № 1 от 29.01.2009 г.  на
Общински съвет - Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и

терени - общинска собственост,  както следва:
1. Терен 26,10 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Тева”, на Колелото - (част от имот №

55871.507.573 по Кадастралната карта (УПИ V²², кв. 187 по плана на кв. „Тева”), за
търговска дейност. АОС № 6954/ 03.05.2012 г. При начална тръжна цена– 4,00 лв./ кв.м.

2. Терен 4,40 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Рига” – до „Блян” (част от
имот № 55871.515.142 по Кадастралната карта, за търговска дейност – продажба на
вестници. АОС №  4138/ 25.08.2006 г. При начална тръжна цена – 20,00 лв./ кв.м.

3. Помещениe 23,00 кв.м., намиращо се в гр. Батановци, в сградата на кметството, ет. ²,
ст. № 105, за офис. АОС № 1623/ 17.05.2000  г. При начална тръжна цена – 6,70 лв./ кв.м.

4. Терен 15,00 кв.м., намиращ се в гр. Батановци, част от кв. 68 А, за търговска дейност.
АОС № 1899/ 27.11.2000 г. При начална тръжна цена – 3,40 лв./ кв.м.

5. Помещениe 10,00 кв.м., намиращо се в с. Дивотино, в сградата на кметството, ет. ²,
стая № 4, за търговска дейност или услуги. АОС № 2279/ 10.09.2001  г. При начална тръжна
цена – 4,50 лв./ кв.м.

6. Терен – 32,00 кв.м., намиращ се в с. Драгичево /УПИ I, част от кв. 12, по плана на с.
Драгичево/ за разполагане на дървен навес.  АОС № 3326/ 05.11.2004  г. При начална тръжна
цена – 2,50 лв./ кв.м.

7. Сграда 51,00 кв. м., намираща се в гр. Перник, Централен градски парк с идентификатор
55871.502.651.2, /АОС № 6347/ 12.11.2009 г./, за услуги – обществена тоалетна. При начална
тръжна цена в размер на 150,00 лв. месечно.

8. Сграда 64,00 кв. м., намираща се в гр. Перник, кв. „Монте Карло” с идентификатор
55871.505.493.3, /АОС № 6351/12.11.2009 г./, за услуги – обществена тоалетна. При начална
тръжна цена в размер на 160,00 лв. месечно.

 Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец
2. Декларация по образец
3.Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ -

декларация, съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се

участва чрез пълномощник или заверено копие от него
5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
7. Документ за закупени книжа /оригинал/
8. Документ за внесен депозит /оригинал/
 Офертите на участници, за които след служебна проверка се установи, че имат

непогасени задължения към ОП „ОССТО”, ОП „Пазари” и Дирекция „Местни приходи” при
Община Перник към датата на провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до по
нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и разглеждани.

Търгът да се проведе на  30.09.2014 год. от 9,30 часа в заседателната зала на Община
Перник етаж 1.

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в
запечатан, непрозрачен плик /като върху плика се залепва заявлението за депозиране на
документи/, в отдел „Информационно и административно обслужване”, при Община
Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00
ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът
се  счита за непроведен, повторния търг да се проведе на 07.10.2014 г. от  9,30 часа в
заседателната зала на Община Перник етаж 1. Подадените документи оферти и депозита
за участие на неявилите се участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените и помещинията,
условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в
касата на ОП ”ОССТО” /отдел „Информационно и административно обслужване” – партер,
гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 9.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, се
заплаща в касата на ОП „ОССТО”/Център за информационно и административно
обслужване – партер, гише №9/

С участниците спечелили търга от точка 1 до точка 6 да се сключи договор за наем  за
срок от 5 /пет/ години.

С участниците спечелили търга по точка 7 и точка 8 да се сключи договор за наем  за срок
от 10 /десет/ години, при условие, че след спечелване на търга участниците приемат да
извършат инвестиции в срок до 6 /шест/ месеца след подписване на договора, с оглед
привеждане на обектите в състояние годно за използването им по предназначение, в
размер на сума равняваща се на дължимите месечни наемни вноски за периода на договора, а
именно 10 /десет/ години. След направените инвестиции участникът да представи
фактури за извършените разходи, като в замяна на това, същите ще бъдат приспаднати
от дължимите наемни вноски за срока на действие на договора - 10 /десет/ години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Общинска собственост,
спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на
обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на
настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Съгласно чл.91, ал.4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в местен ежедневник и в

интернет страницата на Община Перник, най-малко 15 дни преди крайният срок за
подаване на заявления за участие, както и извлечение от заповедта да се обяви на видно
място в сградата на общинската администрация  в 3 /три/ дневен срок от нейното
издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  зам. кмет П. Първанов.
     ИД КМЕТ:

/съгл. зап. № 1123/ 13.07.2012 г
                  на кмета на Община Перник/

     /Илинка Никифорова/
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Перничани ще са с решаваща роля за успехите на нашите в Полша

нъж ни измъчиха в
Световната лига,
олимпийски квалифи-
кации и т.н. А после,
хайде пак да подчи-
ним Куба колкото и
да е трудно. Да зали-
чим онзи мач във
Флоренция на пред-
ния Мондиал и загу-
бата, заради която
не стигнахме до
Рим. И за десерт, да
не забравяме Фин-
ландия и как ни мина
път на Европейско-
то преди години.
Следващите ни съ-
перници в първата
истинска битка на
Световното са ти-
мове, които са ни
били, но и ние сме ги
били. Във втората
фаза на Световното
в Катовице влязохме
като трети от по-
ток С след 10 точки
от 3 победи и 2 загу-
би, от които ни се
зачитат успеха над
Китай и двете пора-
жения след тайбрек

Страницата подготви Яне Анестиев

Български журналисти разбиха
всички на тенис

България постигна на 37-ото световно
първенство по тенис за журналисти в „Ал-
бена” най-големия си досега успех в тези
„Уимбълдъни” на журналистическия те-
нис. Нашите колеги си тръгнаха от прек-
расния ни курортен комплекс с три шам-
пионски и три вицешампионски титли, как-
то и с бронзови медали и други отличия.
За първи път от „раждането” през далеч-
ната вече 1978 г. във Венеция на тези ре-
довни годишни срещи на журналисти с те-
нис ракети се стигна до чисто български
финал поединично. В „старшата” група
при мъжете тенис- коментаторът на ТV+ То-
дор Попов надигра след 2 ч. и 20 мин. бор-
ба при силен вятър Борислав Костурков
(СБЖ), въпреки че основателят на нацио-
налните ни журналистически първенства
имаше във втория сет при 5:4 гейма два
сетбола, и така заслужи шампионската тит-
ла. Очевидно денонощните бдения на По-
пов, следейки от А до Я от своя „лаптоп” и
изучавайки Откритото първенство на САЩ
по тенис, бяха дали благоприятен резул-
тат, защото той дублира успеха си и на
двойки. В „тандем” с отличния словак
Золтан Карпати, Тошко победи в групата
над 55 г. в един също толкова драматичен
мач обиграната руска двойка Владимир
Серебряний и Александър Волков след
10:8 точки в „царския тай-брек”, игран ка-
то решителен трети сет. С голяма воля за
победа и интелигентна игра Георги Дончев
(председател на родния Тенис-клуб „Жур-
налист” и съответно главен организатор
сега на първенството) прекърши с 2:1 сета
съпротивата на смятания за фаворит във
възрастовата група 45-55 г. Боян Главич
(Словения) и грабна златния медал. Ус-
пешното представяне на българските жур-
налисти – тенисисти продължи и при дами-
те, най-вече с изявите на много напредна-
лата технически Десислава Кулелиева.

срещу Канада и Ру-
сия. Прогнозните
сметки бяха едни,
резултатът друг,
но Треньорът Пла-
мен Константинов
на заминаване под-
черта, че Канада с
много силен против-
ник  и конкурент за
влизане в 1/4-фина-
лите. Увери ни, че
сме готови за пър-
вите мачове и всич-
ки съперници както
от първата, така и
от втората фаза, а
и че изненади от
гледна точка на ра-
зузнаване не може
да има. Е, изпуснахме
3 точки, но ...В нова-
та група F на Мон-
диала сме под №5 с 5
точки и имаме да из-
качим поне две мес-
та. Има време да на-
ваксаме и да изпъл-
ним поне цел мини-
мум – влизане в Топ
8. Просто за Бълга-
рия Световното за-
почва сега!

Пернишките во-
лейболисти Светос-
лав Гоцев и Тодор
Скримов ще играят
все по-важна роля в
предстоящите ма-
чове на националния
отбор. Идеята Све-
тослав Гоцев да сед-
не сред публиката, а
не на пейката в ма-
ча срещу Русия се

лай Симеонов. Иван
Иванов с е разписа на
два пъти. По веднъж
точни за домакините
бяха Мирослав Ста-
менов и Владислав Си-
раков са се разписали
с по един гол.

Съботният мач е
бил дебютен в пър-
венството  за новия
треньор на “Мета-
лург” Юри Васев, кой-
то измести от

„Металург” спече-
ли с категоричното
7:0 срещу „Ер-
ма”(Трън) в мач от
първенството на
група „А” 1 от облас-
тния футболен шам-
пионат. Мачът се иг-
ра  в събота на ста-
дион “Металург” в
пернишкия квартал
“Изток”.

Три гола за победи-
телите  вкара Нико-

„Металург” разби „Ерма”
мястото Емил Мил-
чев. Преди това под
негово ръководство
пернишките футбо-
листи направиха два
нелоши мача от тур-
нира  за Купата на
страната. В първия
отстраниха „Струм-
ска слава” след изпъл-
нението на дузпи, а
във втория отстъ-
пиха с 0:4 на „Пи-
рин”(Гоце Делчев).

оказа пълна глу-
пост, при всичкото
ни уважение към на-
ционалния треньор
Пламен Константи-
нов. Тодор Скримов
пък показа какво мо-
же и заби 21 точки
на руснаците, при
това без да показва
изцяло възможнос-
тите си на сервис,

защото просто не
му вървеше. Све-
товното вече ще
започне и за нашите
фенове, защото най-
верните привърже-
ници на национали-
те и Националният
волейболен фенклуб
ще внесат своя ко-
лорит именно от
средата на седмица-
та. Така че нека Све-
товното за Бълга-
рия да стартира с
пълна сила в Като-
вице и то с мач сре-
щу, както селекцио-
нерът с усмивка
наскоро се изрази,
“непретенциозния
тим” на Бразилия.
Нашите загряха и да
видим как ще се ра-
зиграят срещу Ре-
зенде и компания
тази сряда в търсе-
не на реванш основ-
но за онзи театър
от Селесао в Анкона
преди 4 години.
Следват германци-
те, които не вед-

„Чорни” надигра „Минерал”
След три поредни победи в контролните

срещи отборът на „Чорни” регистрира и
първият си успех в официален мач.Брез-
ниани надиграха „Минерал” в Рударци с
2:1 и регистрираха първите три точки в ак-
тива си.Домакините откриха резултата в
11-та минута чрез Кирил Йорданов, но още
до края на първото полувреме Васил Кара-
димов изравни. През втората част Даниел
Михайлов донесе успеха на гостите, които
се очартават като един от сериозните тимо-
ве с претенции за челото.

„Витоша” вкара
пет на „Верила”
С Убедителен успех започна представ-

янето си в първенството на група „А” 1 от
област Перник. В първия кръг тимът от
Долна Диканя, който доскоро се състеза-
ваше в Югозападната „В” група преди да
преотстъпи лиценза си на „Миньор” разби
с 5:1 гостите от съседния Дрен. Голмайсто-
ри за победителите станаха Благовест Ди-
митров на два пъти и по веднъж Светлин
Колев, Даян Стоилов и Ивайло  Йончев. За
гостите от „Верила” почетното попадение
беше дело на Димо  Дунков.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО

ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА „А” 1
Габер – Спортист  3:0
Металург – Ерма  7:0
Дружба – Пирин 2:1
Балкан – Ботев  2:0
Минерал – Чорни  1:2
Витоша – Верила 5:1

КЛАСИРАНЕ:

1.Металург 7:0 3
2.Дружба 2:1 3
3.Витоша  5:1 3
4.Балкан 2:0 3
5.Габер 3:0 3
6.Чорни  2:1 3
7.Пирин 1:2 0
8.Минерал 1:2 0
9.Ботев  0:2  0
10.Спортист 0:3 0
11.Верила 1:5 0
12.Ерма 0:7  0
 

ГРУПА „А” 2
РЕЗУЛТАТИ

Китка – Буря 3:2
Бенковски – Стр.сокол 2:0
Сарата – Свраките 0:3
Светля – Вихър 2:2
Левски – Студена 1:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Китка  3:2 3 т.
2.Свраките 3:0  3
3.Бенковски  2:0  3
4.Левски   1:0 3
5.Вихър 2:2 1
6.Светля 2:2 1
7.Буря 2:3 0
8.Студена  0:1  0
9.Стр.сокол 0:2 0
10.Сарата 0:3  0
11.Енергетик  0:0  0
12.Партизан 0:0 0

Парапланеристите - трети в Европа
Нацоналният отбор по парапланеризъм спечели третото

място на европейското първенство в отборното класиране.
Състезанието се проведе във Вършац (Сърбия), а национал-
ният тим беше съставен в основата си от перничани. Веселин
Геогиев се класира пети в индивидуалното класиране, на три
сантиметра от бронзовия медал. Лошото време позволи да се
направят само пет полета, а и националният отбор беше в не-
пълен състав, тъй като в него нямаше жена,което е задължи-
телно по правилника.

Бивш от „Монако” се появи в „Левски”
Бившият нападател на Монако Фредерик Нимани се появи

на стадион “Георги Аспарухов” и ще мине пробен период в
“Левски”. 193-сантиметровият таран ще трябва да убеди нас-
тавника на “сините” Георги Иванов-Гонзо в качествата си. Ни-
мани е вторият бивш играч на “монегаските”, който идва на
проби в рамките на една седмица. Преди него Иванов отпрати
Алексис Алар.25-годишният Фредерик Нимани е бивш мла-
дежки национал на Франция, а за Монако има 9 гола в 48 ма-
ча.Нимани е преминал още през Лориен, Седан, Бърнли,
ПАОК, Истър и ОФИ Крит. В момента е свободен агент.



АПРОПО

СОФИЙСКИТЕ УПРАВНИ-
ЦИ ИЗЛЯЗОХА ПЕЧЕНИ
КОМШИИ, НЕЩО КАТО
БРАТЯ ПО ОРЪЖИЕ, де-
мек братя по боклук. От ед-

на дума разбраха тежкото положение
на съседите си от Перник и се прите-
коха на помощ. Втори ден вече сто-
лични боклучарки чистят града и го
спасяват от смрадливия кошмар, в
който беше изпаднал напоследък. И
ако е вярно обещанието, че за три де-
на ще свършат това, което други не
можаха за тридесет, възниква въпро-
сът не е ли по-добре софянци да ни
метат къщичката. Казват, че не било
и по-скъпо. Още един аргумент да се
съюзяваме с братския софийски на-
род и да издигнем лозунга за вечната
и нерушима дружба, загърбвайки
наслоените от вицовете негативи. Не-
напразно народът е казъл, че ком-
шията е по-ценен и от брат. Винаги е
на разположение и за хубаво, и за
лошо. А и пернишките общинари
няма да сбъркат, ако приведат инсти-
туцията в перманентно състояние на
извъредно положение, при което гра-
дът е доста по-чист, отколкото в оби-
чайната ежедневна невроза, характе-
ризираща отношенията между упра-
вата и чистачите.

ТАЯ ГОДИНА ПЪРВИЯТ УЧИЛИ-
ЩЕН ЗВЪНЕЦ ЩЕ БИЕ МАЛКО
ПО-ТИХО. Разпореждането на обра-
зователното министерство тържес-
твата на 15-ти септември да минат без
преизборен политически шум, падна
като мехлем на рана. Щото бая поли-
тици се бяха подготвили с витиевати
помпозни слова, които сигурно щяха
да уплашат първолаците и да из-
нервят госпожите. Една трибуна за
безплатна агитация отпада, ако от-
паднат още няколко и току-виж – в
училището започнали да се случват и
прогресивни реформи. Все пак нача-
лото е обнадеждаващо. Освен ако ме-
раклиите за народната любов не при-
чакат родителите извън двора на учи-
лището и там да им връчат досадните
си диплянки и брошурки, с които ще
обещаят увеличаване бюджетите на
школата и съкращаване на азбуката,
за да е по-лесно на малките.

1210 септември 2014 г.

Øîôüîðè, âíèìàâàéòå! Äåöàòà òðúãâàò íà ó÷èëèùå!
Практически препоръки по пътна безопасност за живота и здравето им

Младежи пострадаха при
катастрофа в Радомирско

Любомира ПЕЛОВА
Трима са пострадали при пътнотранспор-

тно произшествие в Радомирско.
Инцидентът е станал около 20 минути

след полунощ, на един километър от раз-
клона на село Долна Диканя. Движещ се
към Радомир лек автомобил „Фолксваген
Голф”, управляван от 20-годишния радоми-
рец Н.Б., се преобърнал встрани от пътя.
Причината най-вероятно е движение с не-
съобразена скорост. Пострадали са возе-
щите се в колата двама 25-годишни младе-
жи и 19-годишно момиче, всички от Радо-
мир. Едното от момчетата е с фрактура на
шиен прешлен и е настанено в „Пирогов” –
София, а на другите двама е оказана първа
помощ в МБАЛ „Р. Ангелова” – Перник и са
освободени да са приберат у дома, но сас с
различни травматични увреждания. Вода-
чът е изпробван с техническо средство за
алкохол, като тестът е отрицателен. Взета
му е и кръвна проба за химически анализ.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

мерата на хората, на
които може да се до-
вери, трябва са запа-
метени в личния му
телефон.

Ако родителите
возят детето си до
училище, трябва да са
проверили зправнос-
тта на обезопасител-
ните системи за деца,
които използват в ав-
томобила и да ги из-
ползван задължител-
но дори ако школото е
близо до дома. Добре е
докато пътуват, ро-
дителите да коменти-
рат поведението на
останалите участни-
ци в движението и да
бъдат за пример, като
не допускат компро-
миси, нарушавайки
правилата на пътя.

Ако детето ходи са-
мо до училище

преди началото на
учебната година му
припомнете заедно
най-безопасния и кра-
тък маршрут от дома
до училище и обратно,
съветват от Пътна
полиция. Трябва да бъ-
дат припомнени и ос-
нивните правила за
движение като пеше-
ходци, пресичането са-
мо на зелен светофар,
движение само по тро-
тоара, използването
на подлезите и надле-
зите. Добре е да се
препоръча на ученика
на оживено кръстови-
ще да пресича с основ-
ната група пешеходци
или с друг по-възрас-
тен човек.

Какво не бива да заб-
равят шофьорите?

Преди всичко, че де-
цата са уязвими на
пътя. Те тепърва се
учат да се пазят сами.

Затова, заради
тяхната сигурност,
ако движите в бли-
зост до детско или
учебно заведение спаз-
вайте ограниченията
на скоростта. Винаги
бъдете в готовност

да спрете. Помнете,
че децата не са въз-
растни. Тяхното пове-
дение не е логично и не
е адекватно. Никога не
спирайте върху пеше-
ходната пътека. Това
може да провокира де-
цата да потърсят
друго място за преси-
чане на пътното
платно и да попаднат
в риск от пътен инци-
дент.

Ако преминавате
покрай спирки на масо-
вия градски тран-
спорт в близост до
учебно заведение, се
движете със скорост
под максимално разре-
шената и винаги имай-
те готовност да
спрете, давайте пре-
димство на децата,
които пресичат път-
ното платно на пеше-
ходна пътека. Ако зад
вас се движи друг ав-
томобил, подайте раз-
бираем за водача му
знак, че също трабвя
да спре и да изчака
преминаването на де-
тето.

Задължително бъде-
те толерантни към
деца-велосипедисти.
Никога не забравяйте,
че те нямат напълно
изградени навици и мо-
же внезапно да пред-
приемат маневра, без
да укажат това с ръ-
ка.

Не забравяйте, че
децата не са възрас-
тни. Тяхното поведе-
ние не е логично и не е
адекватно. Ако забеле-
жите неправилно или
рисково поведение,
спрете и обяснете до
какви последици може
да доведе то.

И не на последно
място - напомняйте
на децата си, че при
пътен инцидент вина-
ги може да позвънят
на вас, за да подадете
сигнал в полицията на
телефон 112, или да
направят това сами.

Любомира ПЕЛОВА
Началото на учебна-

та година е изпълнено с
настроение, тържес-
твеност и еуфория.
Много деца за първи
път прекрачват прага
на училището, други се
завръщат в класните
стаи след лятната ва-
канция, на трети пред-
стои за последна година
да посрещнат 15 сеп-
тември в училищния
двор като ученици. За
съжаление обаче някои
деца никога повече няма
да чуят отново учи-
лищния звънец, защото
са станали жертва на
тежка катастрофа на
пътя.За да бъде подоб-
рена безопасността и
сигурността на децата
на пътя,  о от Нацио-
налната пътна полиция
отново напомнят
някои правила, спхазва-
нето на които биха га-
рантирали здравето и
живота на малчугани-
те.

Какво трябва да
помнят учениците?

Основното правило
е да не забравят, че да
знаят как сами да се
пазят на пътя. Там те
са уязвими особено ако
са сами и не могат да
потърсят помощ от
възрастен. Ако ходят
сами на училище, преди
началото на учебната
година е добре да си
припомнят заедно със
своите родители най-
безопасния и кратък
маршрут от дома до
училище и обратно,
както и основните пра-
вила за движение като
пешеходци.

Сред тях са винаги
да пресичат на зелен
светофар, да се движа
по тротоара и да из-
ползват изградените
подлези и надлези за пе-
шеходци. Ако се наложи
да се движат по банке-
та, това трябва да е
отляво, срещу автомо-
билното движение.
Добре е да използват
светлоотразителни
жилетки или елементи,
които могат да зак-
репят за облеклото
или ученическата си
раница.

Евентуално закъсне-
ние за училище не е по-
вод за нарушение на
правилата за движение

на пътя. Ако кръсто-
вището е оживено,
добре е да се пресича
с основната група пе-
шеходци или с друг по-
възрастен човек. Доб-
ре е децата да об-
съдят с родителите
си кои са хората, към
които могат и
трябва да се обърнат
за помощ при еве-
нтуален пътен инци-
дент. За тази цел но-
мерата им трябва да
запаметени в телефо-
на на малчуганите.

Ако тийнейджъри-
те се придвижват до
училище с велосипед,
той трябва да е тех-
нически изправен, а
движението да став-
на по най-безопасния
маршрут. Не бива да
се забравят правила-
та за движение на ве-
лосипедистите. Пом-
нете, че колелото е
превозно средство, а
качвайки се на него,
вие сте водач, за ко-
гото важат правила-
та за движение. До 12-
годишна възраст ве-
л о с и п е д и с т и т е
трябва да се движат
по тротоара, а на
платното за движе-
ние може да управл-
яват колело само с
придружител, навър-
шил 16 години. Кога-
то са навършили 12
години, велосипедис-
тите трябва да ка-
рат колелото си въз-
можно най-вдясно на
платното за движе-
ние. За да предприе-
мат маневра или да
спрат, трябва да ука-
жат с ръка посоката
и задължително да се
убедят, че не ги зас-
трашава друго пре-
возно средство.

Добре е младежите
да обсъждат с роди-
телите и с приятели-
те си актуални съби-
тия, свързани с път-
ни инциденти с вело-
сипедисти и последи-
ците от тях. Винаги
да са със светлоотра-
зителна жилетка и
други светлоотрази-
телни елементи, зак-
репени за дрехите,
ученическата раница
или на подходящи мес-
та на колелото. Кол-
кото и да бързат,
преминаването на

червен светофар е аб-
солютно забранено!

При пътен инци-
дент винаги могат да
позвънят на родите-
лите си, за да подадат
те сигнал в полиция-
та на телефон 112. по-
големите могат да
направят това и сами.

Няколко съвета и за
родителите

Не забравяйте, че
най-важна за вас е бе-
зопасността на дете-
то ви. На пътя е уя-
звимо, ако остане са-
мо, без наблюдение и
контрол от възрас-
тен.

Особено внимание
преди началото на
учебната година
трябва да бъде съсре-
доточено при първо-
лаците. За тях роди-
телите предварител-
но трябва да избрали
най-безопасния и кра-
тък път от дома до
училище и обратно,
който трябва родите-
лите да преминат не-
колкократно заедно с
детето и да проверят
дали то го е запомни-
ло.

В началото и в края
на учебния ден се пог-
рижете лично или
чрез друг възрастен
роднина или близък да
изпратите и посрещ-
нете дето си до или
от училищния вход.

Винаги трябва да се
разговаря с подрас-
тващите за правила-
та за безопасно дви-
жение като пешеходци
или като пътници в
семейния автомобил.
Добре е да се закупи
светлоотразителни
жилетки или елемен-
ти, които се закреп-
ват за облеклото или
ученическата раница.
Родителите трябва
предварително да са
уточнили към кого да
се обърне техния пър-
вокласник за помощ в
случай на нужда, а но-

Днес решават за ареста
на биячите на журналисти

от НК за нанесени
средни телесни повре-
ди по хулигански под-
буди на оператора
Иван Китанов. Утре
изтича наложеното
от прокуратурата за-
държане за  72 часа.   
Продължава издирва-
нето на лицата, на-
несли леки телесни
повреди и на тези,
унищожили техника-
та.

В неделя  бяха задър-
жани петима  души за
инцидент в дискоте-

ка в Перник, при кой-
то бе нанесен побой
на телевизионен екип,
разследващ продажба
на наркотици . Сигнал
за побоя е бил пода-
ден в  1,40 часа в съ-
щия ден. Пристигна-
лият на място авто-
патрул  установил, че
в инцидента са уча-
ствали четиричленен
телевизионен екип,
двама представители
на  екодвижение и по-
сетители на заведе-
нието.

Любомира ПЕЛОВА
Вероятно днес Пер-

нишкият районен
съд ще гледа искане-
то на Районна проку-
ратура за налагане на
постоянна мярка за
неотклонение “За-
държане под стража”
на Калин Пламенов То-
мов и Захари Захариев
Христов, съобщиха
от съда.

Срещу двамата е
повдигнато обвине-
ние  по чл.131т.12
във връзка с чл.129


