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ИНТЕРНЕТ САЙТ

„Наистина дружес-
твото изпитва фи-
нансови затрудне-
ния, поради натрупа-
ните задължения на
НЕК към „Топлофика-
ция Перник” и ТЕЦ-
”Бобов дол” за произ-
ведена електроенер-
гия. Въпреки това не
само че не възнамер-
яваме да съкращава-
ме хора, но на място-
то на пенсионирани-
те, назначаваме но-
ви. Тази седмица сме
назначили 3-4 човека,
тъй като не можем
да оставим работни
места без хора или да
натоварваме един чо-
век с извършването
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.581 лв.
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На мястото на пенсионираните се назначават нови хора
Силвия ГРИГОРОВА

Ръководството на
„Мини открит въгле-
добив” не възнамер-
ява да прави съкра-
щения на числения
състав на персонала.
Това заяви катего-
рично изпълнител-
ният директор на
въгледобивното дру-
жество- инж. Петър
Доганджийски по по-
вод плъзналите из
града слухове, че
предстоят съкраще-
ния, заради недости-
га на средства, поро-
ден от натрупаните
огромни задължения
на НЕК към „Топлофи-
кация Перник”.
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Предимно
облачно

 Св. мъченици
Мина, Ермоген

и Евграф

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

Фашисти и
антифашисти

Историята се повтори като
фарс. В момента България ври от фашисти
и антифашисти. Тази непривична термино-
логия бе въведена изненадващо от ромски-
те организации, които квалифицираха от-
казващите им помощ лекари като фашис-
ти, а здравният министър контрира с въп-
роса :”А биячите на доктори антифашисти
ли са ?”

Извън майтапа положението е наистина
като по времето на фашизма и антифашиз-
ма. Съпротивително, партизанско, бунтар-
ско. Фронтът минава през Бърза помощ и
който оцелее – оцелее. Армията на белите
престилки засега е в окопна война срещу
войската на настъпващите антифашистки
сили, сключили троен съюз – роми, ДПС и
неплащащи здравни вноски. Засега фашис-
тите са малцинство, но властта е тяхна.
Положението на фронта обаче е твърде
променливо и по законите на партизанско-
то движение антифашистите скоро ще по-
лучат интернационална помощ от съда в
Страсбург, за да сломят съпротивата на
ретгроградния фашизъм и неговия идеолог
– д-р Петър Москов.

Войната между фашисти и антифашис-
ти обикновено завършва със смяна на влас-
тта. Победителите ще манифестират с
превзетите линейки и после Народен съд за
виновниците. Ето защо политиците толко-
ва дълго време се дърлят по въпроса имало
ли е фашизъм в България.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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Ясен маршрутът на
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Любомира ПЕЛОВА
Поредната старица

в Перник стана жер-
тва на телефонните
измамници. 74-годишна
е изгоряла с крупната
сума от 10 000 лева.

Безобразната драма
с възрастната жена е
станала в понеделник
по обяд. Около 13 часа
мъж, представил се за
лекар, позвънил на до-
машния телефон на на-
белязаната жертва и
заявил, че дъщеря й си
е счупила крак и се нуж-
дае от спешна опера-
ция, която струва скъ-
по. Изплашената ста-
рица изпаднала в пани-
ка и започнала спешно

да търси пари. Събра-
ла десет бона, които
по-късно предала на
пристигналия в дома й
непознат «доктор».
Вместо да изясни си-
туацията предвари-
телно, бабата първо
дала хилядарките на
мошениците, а едва
след това се обадила
на дъщеря си и гроз-
нта истина лъснала.

Случят е поет от
криминалистите от
пернишкото Второ
районно управление
«Полиция».

От Областната ди-
рекция на МВР отно-
во напомнят на граж-
даните да не се довер-

яват на непознати и
по никакъв повод да
не дават пари на ръка.
Нито една болница,
държавна или частна
фирма не действат
по подобен начин.
Униформените се об-
ръщат и към децата и
внуците на възрас-
тните хора, да им
заострят внимание-
то за подобни измами
и преди да предприе-
мат каквото и да би-
ло, да се чуят по те-
лефона лично или с
други близки от рода.
При получаване на по-
добно обаждане, да се
уведомяват органите
на реда на тел. 112.

Старица изгоря с десет бона

на няколко дейнос-
ти”, заяви инж. До-
ганджийски. На въп-
роса- отразява ли се
недостигът на
средства върху нор-
малната работа на
дружеството, той
отговори:”Естестве-
но. Недостигът на
оборотни средства
спъва не само еже-
дневната ни работа,
но и създава затруд-
нения при разплаща-
нето ни с доставчи-
ците и нашите кон-
трагенти. Въпреки
това, добивът на
въглища не е спрял.

Подробности на страница 2
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Ñúâåòíèöè òðóïàò „÷åðíè òî÷êè” çàðàäè íåãëàñóâàíå
Председателят на минипарламента В Перник се отчете
Любомира ПЕЛОВА

Председателят
на пернишкия ми-
нипарламент Ми-
лан Миланов напра-
ви своята равнос-
метка за периода,
в който той огла-
ви местния законо-
дателен орган.
Статистиката об-
хваща периода от
края на април до
началото на ноем-
ври. Период, в кой-
то ОбС е провел
десет заседания –
четири редовни и
шест извънредни.
Взетите решения
са 216. През въп-
росния период в де-
ловодството на
минипарламента
са регистрирани и
обработени 311
преписки. Сред тях
най-голям е броят
на докладните за-
писки, внесени от
кмета -144, други
167 докладни са
подготвени и вне-
сени за разглежда-
не от общински съ-
ветници. Над 180
са взетите реше-
ния.

Председателят
на ОбС е направил
и един любопитен
анализ, касаещ при-
съствието и рабо-
тата на местните
з а к о н о т в о р ц и .
Прави впечатле-

ние, че като цяло
всеки от 42-мата
съветници има по
едно, максимум две
отсъствия от се-
сия. Не така обаче
стои въпросът с
реалното им уча-
стие в работата
на минипарламен-
та при вземането
на решения, показа-
тел за което е пои-
менното им гласу-
ване. При 172 ре-
шения, изискващи
именно такова гла-
суване, за да бъдат
приети, малцина са
тези, които са си
свършили работа-
та както трябва.
Единственият об-
щински съветник
който заслужава
пълна шестица за
отношението си
към задълженията
на общински съ-
ветник е д-р Анна
Милошева от БСП.
Тя има „пълният
сбор” от участие
при 172 поименни
гласувания. Ше-
фът на старейши-
ните Милан Мила-
нов има само едно
негласуване. Оста-
налите избраници
пернишки са нат-
рупали по петдесе-
тина кръшкания
от поименно гласу-
ване. Това са си
чисти бягства от

Любомира ПЕЛОВА
Снегът няма да съз-

даде сериозни пробле-
ми в пернишката об-
щина, тъй като е съз-
дадена необходимата
подготовка за дей-
ствие при по-сериоз-
на обстановка, смята
кметската управа.
Зам.кметът д-р Ад-
риан Симеонов зяви,
че шест машини са го-
тови всеки момент в
случай на нужда да за-
почнат почистване-
то на централната
градска зона на Пер-
ник. При кризисна си-
туация две машини
ще поддържат връз-
ките с републиканска-
та пътна мрежа. Спо-
ред д-р Симеонов е
подсигурена и резер-
вна техника. Снегори-
ните са на столична
фирма и са разположе-
ни във Владая, подси-
гурени са и необходи-
мите количества луга
и сол, допълни
зам.градоначалникът.
По улиците на Перник
при снеговалеж ще ра-

Осигурена е техниката за
почистване на Перник от снега

боти и техниката на
фирмите ДЛВ и «Ан-
ди», които имат склю-
чени стари договори
с общинската управа.
Няма опасност да
студуват и училища-
та и детските гради-
ни, поясни ресорният
зам.кмет Румяна Гьо-
рева. До 20 декември
пък ще бъдат осигу-
рени допълни количес-
тва течно горива за
онези учебни и дет-
ски заведения ,които
не са на централно
отопление. Там вече
са направени достав-

Ясен маршрутът на
сурвакарите на фестивала

Любомира ПЕЛОВА

Област Перник е на 25-то
място по средна работна

заплата в страната
Силвия ГРИГОРОВА

Наетите лица по трудово и служебно пра-
воотношение в област Перник към края на
септември 2014 г. намаляват с 233, което
представлява с 0,9 % спрямо края на юни
2014 г. като достигат 26,6 хиляди. Това со-
чат предварителните данни на Националния
статистически институт. Това означава, че
бизнесът в региона все още не може да се
стабилизира след кризата и да увеличи
реализацията на продукцията си, за да раз-
крие нови работни места.

В структурата на наетите лица по иконо-
мически дейности в края на септември
 2014 г. най-голям е относителният дял на
наетите по трудово и служебно правоотно-
шение в дейността „Преработваща про-
мишленост” – 25,7%.

През третото тримесечие на 2014 г. сред-
ната месечна работна заплата за областта
 запазва равнището си спрямо второто три-
месечие на 2014 г. на 606 лв. За обществе-
ния сектор средната месечна работна зап-
лата е 706 лв, а за частния - 573 лв. Добрата
новина е, че през третото тримесечие на
2014 г. средната месечна работна заплата
за област Перник нараства с 5.4% в сравне-
ние със същия период на миналата година.

В сравнение с останалите области на
страната област Перник е на 25-то място по
показателя „средна работна заплата”. Най-
висока средна месечна работна заплата по-
лучават наетите в областите София (столи-
ца) - 1 070 лв., Враца – 829 лв. и Стара Заго-
ра- 820 лв.

заявяване на пози-
ция по определена
щекотлива тема. В
такива случаи
просто съветници
напускат залата. В
това отношение
десницата е „от-
личник”. Там бая
черни точки от ап-
рил до ноември са
натрупали зам.-
председателят на
Общинския съвет
д–р Мария Марино-
ва, бившият съ-
ветник от ДСБ и
настоящ депутат
д-р Валентин Пав-
лов, и настоящият
зам.кмет Владис-
лав Караилиев. Но-
вият градоначал-
ник Иван Иванов,
който беше и пред-
седател на бю-
джетната комисия
към ОбС също има
много отсъствия
от поименно гласу-
ване.

Освен като неже-
лание да се заеме
позиция по даден
«болен» проблем,
част от негласува-
нията са и заради
отсъствие на един
или друг съветник
от пленарна зала.
Сесиите през този
мандат на перниш-
кия законодателен
орган наистина
продължават без-
крайно дълго, в

дневния ред вли-
зат обикновено по
30 – 40 точки и
«текучеството» в
залата е постоя-
нно – един излязъл
да пуши, друг да
пие кафе, трети –
да си свърши някак-
ва лична работа.
Което пък гневи
данъкоплатците,
които припомнят,
че дълга, скучна
или точно обраб-
тонвото, сесията
си е сесия и съвет-
ниците трябва да
са по месттата си
и да работят, за-
щото затова полу-
чават и парични
възнаграждения ,
надхвърлящи  хил-
ядарка месечно.
Обратното е бе-
з о т г о в о р н о с т ,

смятат пернича-
ни.

Именно липсата
на съветници в
пленарна зала и по-
добно безхаберие
преди месец накара
шефът на старей-
шините Миланов
да обещае, че ще
изкара черно на
бяло кой кога се е
разписъл за уча-
стие в сесия, за да
получи възнаграж-
дението си в пълен
размер, но да лип-
сва при поименни-
те гласувания. И
го направи. Ще се
засрамят ли недис-
ц и п л и н и р а н и т е
пернишки законот-
ворци, ще стане
ясно на бъдещите
заседания на мини-
парламента.

Кметът на Перник Иван Иванов заяви, че
вече маршрутът на участниците в тазго-
дишното издание на международния фес-
тивал «Сурва» вече е окончателно избис-
трен. Сцената пред големият паркинг при
Регионалния исторически музей ще основ-
ното място на действие, там пред журито
участниците във феста ще направят своето
гала представяне. Изборът е направен за-
ради предостатъчното място, което районът
предлага и за изпълнители, иза зрители,
поясни градоначалникът. Не можехме да
си позволим да рискуваме със стадиона,
защото направо щеше да бъде разоран от
сурвакарите, допълни той. Автобусите с
пристигащите групи ще се спускат от вхо-
да на града от посока Брезник – Перник,
ще стоварят сурвакарите на улица «Радо-
мир» и ще се оттеглят на специално обосо-
бените паркинги за возилата. Участниците
във феста пък ще преминават от т.н. трета
аптека покрай сградата на Общината и ще
стигат до сцената на паркинга. След като
приключат изпълнението си пред журито,
сурвакарите ще се изтеглят по новопос-
троената алея в парка до сцената на коле-
лото, при ресторант «Байкал». Както всяка
година, ще има и втора сцена пред Дворе-
ца на културата.

Все още не е ясен какъв ще е точният
брой на изпълнителите тази година, уточни
градоначалникът, но фестивала има още
повече от месец. Заради промени в работ-
ните дни, поредното издание на Междуна-
родния фестивал за маскарадни игри ще е
в последните дни на януари.

Здравка Евтимова с
международно отличие

Известната пернишка писателка Здравка
Евтимова е с поредно международно отли-
чие.Сборникът й „Пернишки разкази” е спе-
челила международната награда “Балкани-
ка-2013” за най-добра книга на автор от
страните от Балканския полуостров. Награ-
дата е учредена от фондация “Балканика”
и за първи път е връчена през 1997 година.
Първият й ностел е писателят Давид Алба-
хари от Сърбия. През годините, сред носи-
телите й са и българските писатели Антон
Дончев и Димитър Шумналиев . Здравка Ев-
тимова е призната за една от най- добрите
съвременни български автори.Тя е член на
Съюза на българските писатели и на Лигата
на писателите на Великобритания, област
Йоркшър-Хамбърсайд. Работила е като пре-
подавател по английски език, в българска-
та делегация на НАТО в Брюксел, като пре-
водач в Минстерството на отбраната. Носи-
тел е на множество литературни награди. За
изключитените си постижения тя е удостое-
на със званието почетен гражданин на Пер-
ник.

Виктория СТАНКОВА

ки и ръководствата
разполагат с доста-
тъмно запаси, за да не
мръзнат децата. В
първия работен ден
на седмицата са раз-
платени и парите за
ученическия превоз,
чакани повече от че-
тири месеца, поясни
Гьорева и допълни, че
компенсациите се по-
лучават три пъти го-
дишно.

Минлата седмица
бяха осигурени и па-
рите за закъснелите
ученически стипен-
дии.
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В магазините вече се предлагат изкуствените зелени дръвчета

И Перник съпричастен към
национална екоинициатива

Любомира ПЕЛОВА

Над 320 машини почистват
пътната мрежа в

районите със снеговалеж
Силвия ГРИГОРОВА

Републиканските пътища са проходими
при зимни условия. 27-те областни пътни
управления и снегопочистващите фирми
работят на 24-часов режим за поддържа-
не на пътната мрежа. Над 320 машини об-
работват пътищата в районите със снего-
валеж и с опасност от поледици. Това ин-
формираха от Агенция „пътна инфрас-
труктура”.    Дежурните в Ситуационния
център на АПИ са приели около 200 оба-
ждания от началото на снеговалежа до
ранния следобед във вторник. От Аге-
нцията информират, че без ограничение
за всички видове моторни превозни
средства е пътуването по високопланин-
ските проходи „Ришки“, „Републиката“,
„Предела“,„Печинско“, „Рожен”,  „Пам-
порово“, „Превала“, „Обзорски“, „Айтос-
ки“ и „Котленски“. „Шипка” е отворен за
движение. До 31 март 2015 г. през прохо-
да е забранено движението на МПС, пре-
возващи товари с технически допустима
максимална маса над 12 т, както и пре-
минаването с ремаркета и полуремаркета
над 10 т. Ограничено е движението на
превозни средства над 12 т през „Петро-
хан”, а над 10 т през „Твърдишки“ и
„Вратник“. „Дюлински” е затворен за
тежкотоварни автомобили. Затворени за
всички видове моторни превозни средс-
тва са проходите „Троянски“, „Златишки“
и „Върбишки“.

  От АПИ препоръчват на шофьорите на
тежкотоварни моторни превозни средс-
тва и на леки автомобили да тръгват на
път само с подходящи гуми, да имат дос-
татъчно гориво, да карат със съобразена
скорост и повишено внимание, спазвайки
указанията на контролните органи. Бло-
кирането на движението от моторни пре-
возни средства, които не са подготвени
за движение при зимни условия, зат-
руднява достъпа на снегопочистващата
техника и възпрепятства пътуването на
всички останали шофьори.

  Всички граждани и транспортни фир-
ми могат да получават информация за
актуалната пътна обстановка и зимното
поддържане на републиканската мрежа
по всяко време на денонощието на тел.
0700 130 20. В агенцията целогодишно
при 24-часов режим работи Ситуационен
център, който събира и обобщава данните
за състоянието на републиканските пъти-
ща.

Любомира ПЕЛОВА
След като месеци наред

искаха да им бъде осигуре-
н достъп до договора за
сметосъбирането и  сме-
тоизвозването, създал
проблеми в града и общи-
ната, след като така и не
го получиха, от неправи-
телствената организа-
ция «Активни за Перник»
се обърнаха към Темида
по Закона за достъп до ин-
формация. Със заявление-
то си от гражданското
сдружение поискаха копие
на договора за сметосъ-
биране, сключен между об-

«Активни за Перник» спечелиха
дело за достъп до информация

щината и частна фирма,
но тъй като отговор не
бе получен, мълчаливият
отказ беше обжалван
пред съда. Администра-
тивният съд в Перник се
произнесе в тяхна полза и
разпореди кметът на
Перник да уважи заявле-
нието и да осигури иска-
ния достъп до докумен-
та. В решение №761 от 1-
ви декември т.г. служите-
лите на Темида посочват,
че е налице доказано неза-
коносъобразно поведение
от страна на задължена-
та администрация, тъй

като жалбоподателят не
е уведомяван нито за от-
каз, нито за предоставяне
на такава информация. С
диспозитива на решение-
то си съдът отменя мъл-
чаливия отказ и връща
преписката на кмета на
Перник за изрично произ-
насяне по заявлението.
Междувременно, в резул-
тат на воденото дело, но-
вият кмет на общината
предостави копие от дого-
вора и анексите към него
на заявителите. Очаква
се достъп и до приложе-
нията към договора.

Зоя ИВАНОВА
От 15 до 30-35 лева

вървят елхите и бор-
четата на централ-
ния пазар в Перник.
Цената на дръвчета-
та за Коледа с корен,
които също се предла-
гат на пазара са в рам-
ките на 35-40 лева.
Няма обаче голям ин-
терес все още, хората
повече гледат и пи-
тат – но „силните
дни” в тази специ-
фична търговия
предстоят – сподели-
ха търговци, които
от години „зареж-
дат” тротоара в гор-

Национална екоинициатива «Коледна ел-
ха с корен» намери съмишленици и в Пер-
ник, в лицето на новата кметска управа. От
името на общинската администрация зам.-
кметът по образование и култура Румяна
Гьорева се обърна към перничани, които
все още не са си закупили празничното
дръвче, символ на надеждата, което внася
в домовете им и радостта на Коледа и Нова
година, да насочат ишбора си не към изкус-
твената или отсечената елха, а към дръвче с
корени. Кметската управа ще определи в
близките дни и местата в централната град-
ска зона и в най-голямото кметство Изток
местата, където след светлите празници
перничани ще могат да засадят дръвчетата.
Инициативата е прекрасна и ние, приобща-
вайки се към нея, ще помогнем в града ни
да се появят още зелени оазиси, смятат от
кметската управа.

Инициативата за кампанията “Коледна
елха с корен” на фондация «ЕкоОбщност”
цели да спре изсичането на големи, краси-
ви ели за празнична украса в градовете. За-
щитниците припомнят, че е нужно много
малко, за да бъдат насърчени повече градо-
ве да спрат практиката за празниците да се-
кат и украсяват огромни ели.

Пернишкото кметство Изток е сред пионе-
рите, които от години украсява живо колед-
но дръвче.

ЮЗДП стартира първата
тръжна сесия за ползване на

дървесина за 2015 година
Силвия ГРИГОРОВА

Югозападното държавно предприятие
стартира на 13 декември първата тръжна се-
сия за отдаване ползването на дървесина
за 2015 година.  С цел да се гарантира пуб-
личност, прозрачност и равнопоставеност,
Министерството на земеделието и храните е
дало указания  процедурите по възлагане
на добива и продажбата на дървесина, кои-
то трябва да организират териториалните
поделения,  да се провеждат в Централното
управление на ЮЗДП в Благоевград и в
офиса в София.  От държавното предприя-
тие поясниха, че тръжните процедури на че-
тирите държавните горски стопанства и
ДЛС”Витошко-Студена” от област Перник,
 ще се проведат в офиса в София по утвър-
ден график, който вече е качен на сайта на
ЮЗДП.

За максимално улеснение на фирмите е
предвидено желаещите да участват в пред-
стоящите търгове да могат да изтеглят це-
лия набор от необходими документи от ин-
тернет страницата на ЮЗДП като стойността
за документацията ще се заплаща по бан-
ков път. Освен на определените места в
Благоевград и София, документи за уча-
стие в процедурите могат да бъдат подава-
ни и чрез куриерска служба.

Целта е постигане на пълна прозрачност,
публичност и обективност, както и гаранти-
ране на равнопоставеност на фирмите - пол-
зватели. Този начин на провеждане на про-
цедурите отчита и препоръките на браншо-
вите организации в горския сектор. 

Предвиденото средногодишно ползване
на дървесина от Югозападното държавно
предприятие по горско-стопански план е 1
млн. куб. м. От тях 300 000 куб. метра ще бъ-
дат предложени за продажба на първата
тръжна сесия  като около 1/3 са за нуждите
на местни търговци и ползватели.

ната част на пазара с
елхи и борчета.

Изкуствените елхи
пък заляха магазини-
те в Перник още в
края на ноември ме-
сец. Основно в извес-
тните „левчета” има
огромен избор от из-
куствени елхички, раз-
лична големина и
всякакъв вид украси
за дома, създаващи ко-
ледно настроение. Ка-
тегорично обаче и
продавачи и клиенти
твърдят, че цените,
макар и не фрапиращо
са нагоре в сравнение с
миналата година.

Някои от изкуствени-
те красоти в зелено и
бяло стигат до 40 лева
в зависимост от голе-
мината им. На-евтини-
те са миниатюрни ел-
хички за 1.50-2.00 ле-
ва.Украсите и играчки-
те за елха също са по
високи в сравнение с
миналата година. Най-
евтините са по два ле-
ва в опаковка от някол-
ко бройки, като прода-
вачите твърдят, че
това са основно колед-
ни играчки, останали
от миналата година.
Тази година всички са с
по високи цени.

Зоя ИВАНОВА
Във връзка с пред-

стоящите официални
празници и неработни
дни от НЗОК инфор-
мират, че общопрак-
тикуващите лекари и
специалистите могат
да предпишат, а апте-
ките да отпуснат ле-
карствените продук-
ти, полагащи се на
здравноосигурените

Лекарствата по каса могат да 
се вземат по рано този месец

лица, по-рано от рег-
ламентирания 30-дне-
вен срок.Следващото
предписание следва да
се извърши на дата-
та, до която са дос-
татъчни получените
от здравноосигуре-
ното лице медикамен-
ти в резултат на
последните две от-
пускания от аптека-
та.Срокът, за който

са достатъчни от-
пуснатите по пред-
ходното предписание
количества и тези по
извънредното пред-
писание, се отразява
в амбулаторния лист.
В него и в новата ре-
цептурна бланка се за-
писва конкретната
дата за следващото
предписване на ле-
карства.

Половината от произ-
ведените въглища оти-
ват за ТЕЦ”Бобов дол”,
а другата за ТЕЦ”Репуб-
лика”. В момента „Топ-
лофикация Перник” има
на склад над 30 000 т
въглища”. На въпроса-
за колко време ще стиг-
нат въглищата, които
се добиват в момента,
изпълнителният дирек-
тор на „Мини открит
въгледобив” зая-
ви:”Знаете, че ние ек-

Няма съкращения в ...
сплоатираме вече разра-
ботени минни полета.
Според нашите специа-
листи, залежите ще га-
рантират работа на
дружеството поне за
още 10 години. Вярно е,
че пепелното съдържа-
ние е малко по-високо.
Затова  „Топлофикация
Перник” инвестира
средства в изграждане-
то на сушилна инстала-
ция, която има за цел да
намали влагата във въг-
лищата, което подобр-
ява тяхната калорич-

ност. Тази инсталация
дава възможност  да се
изгарят нискокалорични
въглища, защото това
са въглищата, които
има в момента в Бълга-
рия”. На въпроса- ще ус-
пее ли ръководството
за Коледа да изненада
приятно работещите в
дружеството, изпълни-
телният директор на
„Мини открит въгледо-
бив” отговори лаконич-
но:”Полагаме не малко
усилия в тази посока и
вярвам, че ще успеем”.

от страница 1
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В него участват и “Майсторите на танца”

Здравният министър разбуни
общественото мнение

Зоя ИВАНОВА
Безспорно най-дискутираната новина в

последните няколко дни е желанието на
здравния министър д-р Петър Москов да
сложи някакъв ред за гарантиране живота
и сигурността на здравните работници от
спешната помощ, които посещават адреси,
познати с агресивни стопани. Новите пра-
вила за работа на спешните медици пре-
дизвикаха разнопосочни коментари в пуб-
личното пространство. Здравният министър
Петър Москов обяви, че навсякъде, където
е имало нападение над лекар в ромска ма-
хала, лекарите ще влизат в присъствието
на полиция. От Българския хелзинкски ко-
митет дори сравниха Москов с Хитлер.”То-
ва е по-скоро емоционален изблик, откол-
кото рационално решение от страна на д-р
Москов. Никой не може да бъде лишен от
Спешна помощ”, коментира в „Здравей,
България” д-р Мирослав Ненков, бивш ми-
нистър на здравеопазването. „Нормално
приемаме да няма полиция в село с 15 въз-
растни, а не приемаме за нормално в село
с насилници да не влезе линейка. ”От наша
гледна точка проблемите са два – расиз-
мът и популизмът. Големият проблем е, че
вместо да видим насилникът в ареста, ние
продължаваме да го гледаме как дава ин-
тервюта в медиите. Държавата трябва да
влезе веднага в ролята си и всеки, който е
насилник, да бъде арестуван и да му бъде
повдигнато обвинение”, заяви Деница Са-
чева от коалиция „Десните”. Според нея н-
яма никаква връзка между социалната,
здравната система и полициятаи това
трябва да се промени. ”Вместо държавата
да функционира, един човек, който е ми-
нистър и е на върха на властта, започва да
внася подобен тип етническо напрежение”,
на мнение е Деница Сачева.За това, че три
четвърти от инцидентите с бити медици се
случват в циганските махали, министърът
не е виновен. В част от тези гета много от-
давна няма държава. Това коментира
здравният министър д-р Петър Москов в
студиото на „Тази сутрин”.Той се извини за
част от думите си, но подчерта, че все още
стои зад смисъла на това, което е ка-
зал.Ако защитата на правото да упражн-
яваш професият2а си наричаме „фаши-
зъм”, как да наричаме хората, които бият –
антифашисти ли?”, иронично запита Мос-
ков. По думите му, липсата на усещане за
държава поражда безнаказаност, а тази
„травма” през годините само е бинтована с
конференции и подобни събития. Москов
подчерта, че ромите ще се почувстват част
от обществото, когато осъзнаят, че имат и
задължения към него.От своя страна вчера
ДПС поиска оставката на здравния минис-
тър Петър Москов .След острата си реакция
през уикенда в защита на медиците, Мос-
ков се извини няколко пъти, включително и
днес от парламентарната трибуна. Това
обаче не намали напрежението и чувстви-
телната тема за интеграцията на ромите се
превърна в инструмент за прокарване на
политически позиции. 

МВР подкрепя
Спешна помощ

Любомира ПЕЛОВА
Министерството на вътрешните работи съ-

що се ангажира със защитата на екипите
на Спешна медицинска помощ. МВР-шефът
Веселин Вучков съобщи, че с министъра на
здравеопазването д-р Петър Москов ще
подпишат съвместна заповед. С нея облас-
тните директори на МВР и на Спешна по-
мощ ще идентифицират районите, където
има подобни случаи и ще предприемат дей-
ствия при осъществяване на спешната по-
чощ. „По регионите ще решат дали при по-
сещения в рискови места да има винаги
съпровождане от охранителна полиция или
не. Те са хората, които ще вземат решения-
та според спецификата на района, за да не
издаваме обща заповед за страната. Това
би натоварило МВР с огромен финансов ре-
сурс, а и не е необходимо на национално
ниво да се взема общо решение“. 

Виктория СТАНКОВА
Володя Стоянов пос-

вети албум на 1000 го-
дишнината от смър-
тта на цар Самуил.

Заглавната песен
вече има видеоклип,
който бе заснет на
историческата кре-
пост “Кракра” в Пер-
ник, където българ-
ският велможа и на-
чалник Кракра, живял
по времето на цар Са-
муил, отбранява ге-
ройски Пернишката
крепост и нанася две
поражения на визан-
тийския император

Василий II. Във видео-
то се виждат и ембле-
матични местности
от българското Чер-
номорие - величестве-
ната гледка на Караде-
ре, както и старини-
те на Несебър. Внуши-
телно е присъствие-
то в клипа на артис-
тите от популярна-
та формация “Май-
сторите на танца”,
които влизат в нас-
троението на песен-
та и с елементи от
танц засилват внуше-
нието за героизма и
силата на българския

народ. Клипът бе зас-
нет от Продуцентска
къща “ЕНИ филм”.

Два диска с общо 26
песни възпяват ге-
роизма на българите,
любовта и родината.
Първият видеоклип е
на заглавната песен
“От Църни Дрин до
Църно море”.

Володя Стоянов пос-
вети албум на 1000 го-

дишнината от смър-
тта на българския цар
Самуил. Два диска с об-
що 26 песни възпяват
героизма на българина,
любовта и родината.
Сред песните има ав-
торски произведения
на Володя Стоянов и
автентични народни
песни.

Заглавната песен е
“От Църни Дрин до
Църно море” и възп-
ява героизма и гор-
достта на български-
те владетели и брани-
тели на българщина-
та. Конкретният по-
вод за написването на
песента е годишнина-
та от смъртта на ве-
ликия цар Самуил, коя-
то отбелязваме тази
година, но в текста
се споменават и име-
ната на други българ-
ски владетели, на ав-
торите на българска-
та азбука и книжнина.

“От Църни Дрин до
Църно море един на-
род свойте песни

пее.”, казва в текста
Войводата Володя
Стоянов и призовава:
“О, неразумни и юро-
де, чети, за да знаеш,
пей, за да помниш све-
щения български език
и песни, останали веч-
но живи още от Бре-
галнишката мисия на
Св. Кирил Философ.”

Двойният албум на
Володя Стоянов съ-
държа и много песни,
посветени на любов-
та и на красотата на
българската жена, на-
родни песни, сред кои-
то “Продават се, ма-
мо, белите манасти-
ри”, “Що ми е мило, ем
драго”, “Не се карай,
стара ле майко” и др.
Типично за свободата
на своето творчес-
тво, Володя Стоянов
не се ограничава в
един музикален стил и
включва песни с лати-
но и поп елементи.

Подготвят се кли-
пове и на още песни
от албума.

Приключи ремонтът на
участъка на прохода Предела

преди  зимния сезон
Силвия ГРИГОРОВА

10 дни преди официалното откриване на
зимния сезон в Банско Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ завърши предприетите ук-
репителни дейности при 15-ти километър на
пътя Симитли - Разлог в района на прохода
Предела. Участъкът пропадна на 24 октом-
ври след обилните дъждове.

 На откриването на ремонтираната отсеч-
ка присъстваха министърът на регионално-
то развитие и благоустройството Лиляна
Павлова, председателят на Управителния
съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров, предста-
вители на местната и държавната власт, на
 фирмата изпълнител и др.

За спешните аварийно-възстановителни
дейности на отсечката от републиканския
бюджет бяха осигурени 950 000 лв. Минис-
тър Павлова подчерта, че на обекта в про-
дължение на един месец е работено с пъл-
на мобилизация и без почивен ден, за да
приключат ремонтните дейности максимал-
но бързо и движението в двете ленти при
15-ти километър на пътя за Банско да бъде
възстановено в кратки срокове. Министърът
поздрави за отличната организация на ра-
ботата експертите от АПИ и от фирмата из-
пълнител.

Основата на пътя е укрепена със 152 бр.
пилоти. В изграждането им са вложени над
45 тона арматура и 253 куб. м бетон. Поста-
вени са и 112 анкера. За повишаване на бе-
зопасността на движението през участъка
са монтирани и 136 м ограничителни систе-
ми. Второкласният път е единствената тран-
спортна връзка, свързваща общините Раз-
лог, Банско, Добринище, Белица и Гоце
Делчев, както и населените места в тях, с
областния център Благоевград. Той е и най-
пряката и удобна връзка между Северна,
Северозападна и Западна България със
зимните курорти в Пирин.

Любомира ПЕЛОВА
Засилени полицейски

проверки за шофьори,
употребили алкохол
или упойващи вещес-
тва, започва по пъти-
щата на Европа. Кон-
тролната операция,
координирана от Ев-
ропейската мрежа на
службите на “Пътна
полиция” в Евросъюза,
известна като  TI-
SPOL, започна и у нас.
Тя ще продължи до
края на седмицата.

До 14-ти декември
ще се проведе кон-
тролна акция за управ-
ление на моторни пре-

возни средства след
употреба на алкохол и
упойващи вещества.
Организираната от
Европейската мрежа
на службите на “Пъ-
тна полиция” в ЕС по-
лицейска операция за-
почва от днес и у нас.

По време на провер-
ките освен за употре-
ба на алкохол, нарко-
тични или упойващи
вещества от водачи-
те на МПС, ще се из-
вършва и контрол за
валидна задължителна
застраховка “Граждан-
ска отговорност” на
автомобилистите.

Една от трите ос-
новни причини за въз-
никване на тежки ин-
циденти по пътищата
на Европа с голям брой
жертви са причинени
от водачи управлява-
щи МПС, след употре-
ба на алкохол, наркоти-
ци или други упойващи
вещества. Всички дър-
жави членки на органи-
зацията, изразяват
безпокойство от на-
растващия брой вода-
чи, управляващи МПС
след употреба на алко-
хол или под въздей-
ствието на упойващи
вещества.

 

Виктория СТАНКОВА
Делът на регистри-

раните безработни
висшисти е 3,77% от
общия брой регистри-
рани безработни. Това
се твърди в данни, из-
несени при представ-
янето на Рейтингова-
та система на МОН за
2014 г.

Проверка показа оба-
че, че тези данни се
разминават почти
двойно с официалните
данни на Агенцията по
заетостта.

Бюлетинът на Аге-
нцията по заетостта

за септември 2014 со-
чи следната статис-
тика:

Безработните мла-
дежи с висше образо-
вание през месеца са
7.2% (при 5.1% през ав-
густ) от всички регис-
трирани безработни с
висше образование в
бюрата по труда и
9.7% (при 7.2% през ав-
густ) от всички регис-
трирани младежи до
24г. 

Безработните мла-
дежи с висше образова-
ние през месеца пред-
ставляват 24.7% (при

21.0% през август) от
всички регистрирани
безработни с висше
образование в бюрата
по труда и 14.7% (при
13.0% през август) от
всички регистрирани
младежи до 29г.

Колкото до безра-
ботните висшисти,
които не са младежи,
данните на Агенията
по заетостта са след-
ните:

Безработните с вис-
ше образование намал-
яват през месеца мини-
мално – с 98 лица и са
35 341 лица.

Система на МОН в противоречие
с Агенцията по заетостта

Проверки в цяла Европа за
пияни и дрогирани шофьори



Рекламно  приложение

Сряда, 10 декември 2014 г., брой 234 /5597/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

5. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

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

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 250 лв.- 250 лв.- 250 лв.- 250 лв.- 250 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2 - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
44444. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане -----150150150150150     лв.лв.лв.лв.лв.

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.- 22 000 лв.- 22 000 лв.- 22 000 лв.- 22 000 лв.
2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл. - 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.
3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро
4. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 2 - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала,      ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер. - 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.
66666. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
77777. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
88888. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 222222 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
99999. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв.
10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
11. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211111 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 - 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.
1111122222. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС - 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.
44444. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.
5 .5 .5 .5 .5 . Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
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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 - 40 000 лв.
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м - 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 9 000 лв.

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

1. Апартамент, Твърди

ливади, 56 кв.м., с таван над

апартамента - 30 000лв.  

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 28 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

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

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

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

ул.”Черешово топче” № 3

Набира застрахователни агенти

с опит в животозастраховането.

Тел. за контакти:076/640 250

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

И ВЪТРЕШНИ

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

 - ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979
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“Диагностично консултативен център 1 Перник”
- гр. Перник, ул. Брезник № 2

извършва специализирани медицински дейности по:

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

ЗАД “Армеец”
Обявява за невалидни следните бланки:

- Полици “Автокаско” с номера: 0303А533971; 0306А005570
- Полица “Защитена фамилия” с номер: 807Р000339
- Полица “Медицинска застраховка за чужденци в България”
     с номер: 1803В003056
- Полици “Помощ при пътуване в чужбина” с номера: 1805С046029,

1805С035760, 1805С050352, 1805С056703, 1806А008702

Нови твърдения за корупция
срещу съдия Ченалова

Бащата на едно от убитите пред дис-
котека "Соло" момчета показа писмо
от адвокат, в което се твърди, че про-
веряваната съдия Румяна Ченалова е
корумпирана.

Ченалова стана известна с това, че
на първа инстанция оправда подсъди-
мия за двойното убийство Илиян То-
доров, който макар на втора инстан-
ция да беше осъден, успя да избяга и
вече почти година е в неизвестност.

В последните дни пък срещу нея за-
почна проверка заради обвиненията
на френския посланик за нейно спор-
но решение, с което е ощетен френ-
ски инвеститор. Ченалова ги отрече,
но се очаква становище на ВСС.

След като разбрал за това, Михаил
Въжаров - баща на убития Кирил Въ-
жаров, се решил да покаже писмо, на-
писано от адвоката на другото убито
момче. Защитникът Росен Райков го
изпратил след прочитането на оправ-

дателната присъда. В него пише за корумпираната ни съдебна система, изтъкват се връзки
на Ченалова с адвокатската гилдия и че е получила обещание да я „дръпнат във ВАС, ако
реши делото „правилно”.

"Съдия Ченалова го оправда по много интересен начин. Тя нямаше избор и трябваше да го
осъди, но назначи безпрецедентна медицинска експертиза, дадена на скандален медик,
срещу когото сме изпращали сигнали. Подозирам я в много неща. В един момент промени
отношението си към нас, което беше страшно очебийно. В съдебната зала едва ли не ние
станахме подсъдимите, а Илиян Тодоров беше спокоен и усмихнат и тогава разбрахме, че
нещо се случва”, разказа днес пред пред Нова телевизия Въжаров.

Писмото на адвоката беше предоставено на председателя на Етичната комисия към Вис-
шия съдебен съвет Ясен Тодоров, който обеща да направи проверка по случая.

Кирил Въжаров (21 г.) и Васил Александров (24 г.) бяха убити с нож в нощта на 18 април
2009 г. Обвинен бе Илиян Тодоров от Перник, чийто баща по това време бе общински съвет-
ник от БСП в града. Младежът първо се укриваше и беше установено, че е боядисал косата
си и е отрязал дълбоко ноктите си. Въпреки това, на 9 декември съдебен състав, начело с
Ченалова, го оправда заради "косвени доказателства и липсата на пряк свидетел на убий-
ствата".

След като на втора инстанция получи доживотен затвор, но успя да избяга от правосъдие-
то, Тодоров качи в интернет видеопослание към главния прокурор, в което заяви, че е жертва
на политическа поръчка.

В МВР не е подаден нито един
сигнал за Петко Сертов

Вътрешният ми-
нистър Веселин Вуч-
ков съобщи, че до
момента никой не е
подавал сигнал в
МВР да е виждал
някъде изчезналия
Петко Сертов.

Вече четвърти ден
служителите на МВР
работят интензивно
с всички способи на
оперативната дей-
ност по издирване-
то на Петко Сертов,
заяви министърът.

5 8 - г о д и ш н и я т
бивш председател
на ДАНС е обявен за
национално издирване от събота на обяд, след като пред-
ната вечер оставил мобилните си телефони вкъщи и из-
лязъл.

Оттогава следите на Сертов се губят. Съпругата му сиг-
нализирала в полицията, а за последно той е видян в
автомобил "Фолксваген Голф" да шофира от ул. "Княз
Борис I" към бул. "България".

Категорично заявявам, че няма данни за упражнено
насилствено действие върху Сертов, въпреки че в ме-
диите се изнася подобна информация, каза още Вучков,
цитиран от "Фокус".

Вътрешният министър и главният секретар на МВР Свет-
лозар Лазаров отказаха да коментират изнесените в ме-
дии данни, че в петък следобед Петко Сертов е изтеглил
пари от банков клон, предаде БТА. По неофициална ин-
формация бившият шеф на ДАНС е изтеглил 8000 лева.

Веселин Вучков обеща утре сутринта МВР да огласи по-
вече информация по случая, като уточни, че до този мо-
мент никой не е подавал сигнал да е виждал някъде Сер-
тов.

По думите на главния секретар, Петко Сертов няма лич-
но и служебно оръжие.

"В МВР няма данни върху него да е оказвано насилие,
нито да се е регистрирал в хотел", каза още Светлозар
Лазаров.

По неофициална информация четири са основните вер-
сии за мистериозното изчезване на Петко Сертов - от-
вличане, нещастен случай, самоубийство или планува-
но пътуване без семейството да знае.

Открива се дарителска сметка в помощ на Борис Гуджунов
Разкрита е дарителска сметка в помощ на го-

лемия български изпълнител Борис Гуджунов,
след като стана ясно за тежкото състояние на
певеца.

73-годишният Борис Гуджунов в момента е
настанен в Александровска болница, след като
здравословното му състояние се влошило след
прекаран инфаркт.

Изпълнителят е един от малцината оцелели в
самолетната катастрофа на 21 декември 1971 г.,
при която загива Паша Христова. От преживе-
ния стрес обаче Гуджунов развива тежка фор-
ма на диабет. Сега певецът живее само с инва-
лидната си пенсия в размер на 220 лева, тъй ка-
то не получава такава за прослужено време и
стаж. Причината е, че социалистическата Кон-
цертна дирекция не е отчитала удръжките и оси-
гуровките от хонорари на много от естрадните
звезди на България, включително на Борис Гу-

джунов, съобщи bTV.
Преди няколко дни певецът сподели в интервю по същата телевизия, че вече не му се

живее и няма средства нито за храна, нито за лекарства за тежкия си диабет.
"Аз съм загубил всякаква надежда! Въпреки че пеех в песента "Надежда". "Аз загивам,

това е!", казва Гуджунов.
Днес в писмо, изпратено до медиите, той пише:
„Не съм си представял, че ще стигна до такова положение да разчитам на помощта на

моите приятели. И все пак, по настояване на хората около мен, си позволявам да оставя
банкова сметка. Тя е на сина ми Кристиян Борисов Гуджунов, който в момента се грижи най-
вече за мен, тъй като съм доста слабо подвижен. Благодарен съм на вниманието и обичта Ви
към мен - единствената топлина и Надежда, че все пак съм оставил една добра следа след
себе си”.

Ако желаете да помогнете на Борис Гуджунов, можете да го направите, като преведете
средства на банкова сметка:

Централна Кооперативна Банка
IBAN: BG81 CECB 9790 10E3 4797 00
BIC: CECBBGSF
Титуляр: Кристиян Борисов Гуджунов
Междувременно министърът на културата Вежди Рашидов обяви пред bTV, че от началото

на идната година Борис Гуджунов ще получи максималната пенсия от 700 лева за заслуги в
областта на културата.

"Нали се сещате като интелигентни хора, че тази пенсия не е в джоба ми, не бъркам и не я
давам веднага, трябват законови промени. Назначил съм ведомствена комисия, до края на
декември трябва да бъде приетo”, посочи Рашидов.
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
21:30"Survivor: Камбоджа"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал, еп. 14
01:00"Опасни тайни" - сериал, еп. 6
02:00"Преди обед" /п./
04:00bTV Новините /п./
04:30"Светлината на моя живот" - сериал
  -

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Още от деня
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:55100 години българско кино
14:30Открито с Валя Ахчиева /п/
15:15Живот с Дерек тв филм
16:00По света и у нас
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /45 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15БНТ - 55 години от вашия живот
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:00В сянката на властта 2 тв филм
22:00Отворени досиета
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Спортните чудеса на България
00:00Бързо, лесно, вкусно
00:10Денят започва с Култура /п/
01:25Здравето отблизо /п/
02:25В сянката на властта 2 тв филм
03:25Отворени досиета
03:55Дързост и красота тв филм /3461
04:20Светиците тв филм /45 епизод/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Обаянието ви наис-

тина е неоспоримо. До-
ри ще успеете безпроб-

лемно да решите щекотлив въпрос у
дома. Е, ще се намерят някои недоб-

рожелатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубаво е да си сложи-

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

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Готови сте на всич-

ко,за да постигнете
своето,следвайки прин-

ципа - целта оправдава средствата.
Хубаво е да се замислите и над някои
морални аспекти.

РАКРАКРАКРАКРАК
Не се притеснявайте

да послушате сърцето
си и да се повеселите

малко. А колко щастливи ще се чувс-
твате с любим човек.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще сте в добро

разположение на духа.
Нещата ще се случват

и з - веднъж и по най-странен
начин. Не е моментът да захващате
нещо ново.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се

занимавате с разни изо-
станали за-дачи, които не е добре
да се отлагат дълго. Ще можете да
се справите с всякакви неща. Сега е
момента да се заемете и не се отказ-
вайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувс-

твате супер. Нас-
троението ви ще е страхотно, ще
сте изпълнение с ентусиазъм и едва
ли има нещо, което би могло да ви

стресне.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Много чувстви-

телни и интуитив-
ни ще сте днес, затова не пренебрег-
вайте знаците, които получавате.
Неподходящ ден да се занимавате с
важни дела.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Действайте прак-

тично и всичко ще
върви по план, макар

че все ще се намери някой да ви мър-
мори и да ви развали настроението.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Идеи ще имате в

изобилие само трябва
да намерите кой да ги

изпълни под ваше ръководство. А
вие не стойте със скръстени ръце.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Малко напрегнат

ден. Нещата няма да
стават на момента и

това силно ще ви изнервя. Опитай-
те да сте по-спокойни и не насил-
вайте нещата.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще усещате интуи-

тивно какво е най-добро-
т о за семейството ви и за хо-

рата, които обичате. Най-внезапно
може да получите прозрение. Ще
бъдете щастливи и доволни от
успеха.
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Зоя ИВАНОВА

Ñëàâè Ãîöåâ áåç ïîáåäà â Èòàëèÿ
Брезничанинът беше титуляр за отбора си, отбеляза 4 точки

Страницата подготви Яне Анестиев

на, като на блокада
направиха 12 точки
срещу едва 2 за Веро
Волей, а на сервис раз-
ликата бе 10:1. По 12
точки за Лубе напра-
виха Джулио Саби (1
ас, 3 блокади, 44 % в
нападение) и сръб-
ският център Марко
Подрашчанин (2 аса, 3
блокади, 78 % в ата-
ка). Най-резултатен бе
кубинският нападател

Бивш миньорец
вкарва в САЩ

Е д и н с т в е н и я т
български шампион
за 2014 година –
“Левски” Чикаго
стартира сезона на
закрито през изми-
налия петък в деви-
зията за над 30-сет
годишни футболис-
ти. “Сините” загуби-
ха първия си мач в
зала с 6:3 от “Тори-
но”. Левскарите из-
браха грешна такти-
ка в началото и се
втурнаха в атака, а
при футбола в зала това е равно на самоу-
бийство. Опитните “латиноси” се възпол-
зваха максимално и първото 20-сет минут-
но полувреме завърши с 5:0 в полза на
“Торино”. През втората част “сините” се
посъбудиха от първоначалния шок и вка-
раха три попадения, чрез Димитър Стой-
ков, опитния Росен Каптиев и бесарабския
българин Георги Недев. Точно когато об-
стрелваха вратата на Арон Барсоти и пра-
веха куп пропуски, “сините” получиха още
едно попадение за крайния резултат 6:3.  “-
Ние сме нов отбор и играем за първи път в
зала. Ще е нужно време, за да се приспо-
собим към условията на закрито и равната
настилка.”, каза голмайсторът Димитър
Стойков.“Левски” Чикаго 2014 е единият
от шесте отбора основатели на лигата на
закрито за над 30-сет годишни, която се
организира за първи път от Илинойската
щатска футболна асоциация. Първенство-
то на закрито ще се проведе в рамките на
три месеца и в него ще се включат отбори
от трите най-добри лиги в Илинойс: Пре-
миер Сокър Лийг; Национал Сокър Лийг и
Метрополитан Сокър Лийг.Шестте отбори
основоположници на лигата са с богата
история на открито, изграденият изцяло
от “латиноси” “Торино” е шампион на
средно-западните щати за 2013 година.
Полският тим “Стари Бики” и шотланд-
ският “Рейнджър Чикаго” са традиционно
корави съперници с изградени отбори във
всички възрастови групи. Севрните ни съ-
седи от “Румъния” са вдигали купата на
средно-западните щати през 2010 година.
Хърватският фаворит “Адриа” е най-ста-
рият аматьорски отбор с най-много успехи
и за първи път прави отбор в тази възрас-
това група. Българският “Левски” Чикаго
2014 е вицешампион на средно-западните
щати за 2014-та година.

Митко Ценов
 се цели в медала

Митко Ценов обяви, че целта му на евро-
пейското първенство по крос кънтри в Бо-
ровец е да покаже максималните си въз-
можности и да е доволен от себе си след
надпреварата. Състезанието ще се прове-
де на 14 декември, а Ценов ще стартира
при младежите до 23 години. Той е голяма-
та надежда на България за добро класира-
не на шампионата.”Надявам се да се пред-
ставя добре. Няма да говоря за място, за-
щото винаги, когато съм бил сигурен в не-
що, никога не се е получавало. Ще се
боря, ще дам всичко от себе си и се над-
явам на силно постижение”, обяви Це-
нов. Състезателят на Йоло Николов има
два сребърни медала от предишните две
издания на първенството на континета в
тази дисциплина. Той стана втори при юно-
шите в Будапеща през 2012 година и вице-
шампион при младежите в Белград преди
12 месеца.

на домакините Уилямс
Падура, който заби 16
точки (1 ас, 60 % в на-
падение). Светослав
Гоцев бе в състава на
Веро Волей и записа 4
точки (80 % в ата-
ка). Така преди днешния
мач на Модена Волей
(Модена) Лубе води в
класирането с 22 точ-
ки. Веро Волей остава
на последната позиция
с едва 1 точка.

Кучине Лубе Банка
Марке (Мачерата) се
завърна на върха във
временното класиране
в Италия поне за една
нощ, след като в мач
от девети кръг се на-
ложи с 3:0 (25:19, 25:19,
25:20) като гост на Ве-
ро Волей (Монца) с б-
резничанина Светос-
лав Гоцев в съста-
ва. Доминацията на
шампионите бе сериоз-

Юношите баскетболисти
четвърти след два кръга
Баскетболистите на „Миньор”, възрас-

това група кадети, имат актив от три за-
губи и една победа след изиграването на
първите два кръга от редовния шампио-
нат на зона „Рила” група „Б”. Перничани
спечелиха срещата си в „Арена Само-
ков” срещу „Пирин”(Гоце Делчев) и от-
стъпиха на, лидера „Рилски спортист”,
 „Велбъжд 2002” и „Евробаскет Акаде-
мик”. Ето всички резултати и класиране-
то в групата до този момент

РЕЗУЛТАТИ:

Рилски спортист-
Евробаскет Академик    79:35
Пирин(Гоце Делчев) –
Металург  29:76
Металург –
Рилски спортист  35:69
Велбъжд – Пирин(ГД) 71:24
Пирин(ГД) –
Евробаскет Академик 35:79
Металург – Велбъжд        33:74
Рилски спортист –
Пирин(ГД)        78:16
Евробаскет Академик –
Металург  75:33
Рилски спортист – Велбъжд 63:56

КЛАСИРАНЕ:
            Отбор победи  загуби
1.Рилски спортист  4  0
2.Велбъжд 3 1
3.Евробаскет Академик  2  2
4.Металург  1 3
5.Пирин(Гоце Делчев)  0 4

са ставали имане ка-
то Александра Нако-
ва, който беше избра-
на неколкократно в
десетката на най-доб-
рите спортисти на
Перник, а веднъж ста-
на и Спортист на го-
дината на града ни,
медалистката от све-
товни и европейски
първенства по самбо
Ели Влахова, миналого-
дишната победителка

Александрина Митко-
ва, спечелила през про-
летта бронзов медал
от европейско пър-
венство по самбо за
девойки и т.н. С оглед
успехите на ученици-
те през изминалата
година се очаква се-
риозна конкуренция
както за попадането
в десетката, така и
за първото място в
нея.

Традиционното наг-
раждаване на „Спор-
тист на годината” на
Спортно училище  „О-
лимпиец” ще се прове-
де на 19-ти декември
в сградата на учили-
щето. През годините
доста спортист, кои-
то са прославяли Пер-
ник са били избирани
за номер едно на спор-
тното школо. Спор-
тисти на училището

Спортното ще избира
„Спортист на годината”

имам среща с Херо, на
която той трябва да
каже своето решение.
Няма някаква промяна
в клуба, не сме в добро
финансово състояние.
Трябва да направим
всичко възможно да се
разплатим със служи-
тели и футболисти,
за да запазим отбора
си и да не се наложи на
1 януари да градим на-
пълно нов тим, като
взимаме много нови.
Всеки човек, на кого-
то не се плаща в дъ-

лъг период от време е
напълно нормално да
приеме друга оферта.
Нямам право да им се
сърдя. Най-малкото
това са чужденци в
България и са тук ос-
вен да се развиват и
да печелят пари. Раз-
читам на тяхното
достойнство и по
някакъв начин, че вече
са запалени от идеята
“Левски”, заяви Гонзо
на излизане от Дис-
циплинарната коми-
сия.

Георги Иванов бе
привикан от Дисцип-
линарната комисия в-
чера. Поводът бе пос-
ледните постоянни
наказания, които от-
нася “Левски”, както и
последвалите реакции
от страна на Гонзо.
Пред журналистите
треньорът и дирек-
тор на “сините” гово-
ри за актуални неща и
състоянието на клу-
ба.”Не знам дали на да-
тата 15 декември ще
се случи нещо, тогава

Гонзо си призна, че
играчите може да избягат



АПРОПО

ЦЯЛ ДЕН ВЧЕРА ЧАКАХ-
МЕ ДА ВИДИМ СНЕГОРИ-
НИТЕ, ДЕТО ЩЯХА ДА
ЧИСТЯТ центъра на Пер-
ник, ама за късмет на кмета

икономисаха доста гориво и инертни
материали. И по-добре. Има достатъч-
но време, за да се преброят въпросни-
те снегорини, чиято последна цифра е
шест на брой само за центъра. Югоиз-
точните трагедии за радост на перни-
чани засега се оказват само един теле-
визионен новинарски сериал, който
най-много да ни развълнува за някол-
ко минути и после да превключим на
забавната вълна. На всичко отгоре и
синоптиците току изтърсят някоя мъд-
рост. Успоредно с вчерашния сняг
пуснаха лафа, че ни очаква рекордно
мека зима, та чак човек да почне да
съжалява, че въобще е правена под-
готовка за зимата и снегорините са
обречени на безработица.

ЗНАЧИ МОГЛО. МОГЛО БОКЛУ-
КЪТ ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯ НЕ САМО
ОТ КОНТЕЙНЕРИТЕ, но и около
тях.Бдителни граждани забелязали на-
последък, че новата фирма, която чис-
ти Перник временно, го прави по зако-
ните на чистотата. Уж софиянци, а
чистят като пред собствения си дом.
Редовно проверяват кофите, изпраз-
ват ги и после обират с подръчни
средства мръсотията около тях. Засега
все още никой не пише благодарстве-
ни адреси, понеже името на самата
сметопочистваща фирма не е популя-
рно, но навярно заради това народът е
казал, че няма по-постоянно от вре-
менното. Гражданството едва ли се
вълнува толкова коя фирма ще спече-
ли конкурса за чистотата на Перник
през следващите години, обаче мнози-
на тайничко се надяват „временните”
софиянци да си останат за постоянно.

СИНДИКАТИТЕ ГОТВЯТ ЗДРАВА
АГИТКА ОТ ПЕРНИК, КОЯТО ДА
ПОДПРЕ утрешния национален митинг
на жълтите павета. Както винаги, при
всеки протест и контрапротест нашите
са първа писта, този път заради пенсии-
те и възрастта. И всичко това при поло-
жение, че официално в Перник са най-
високите пенсии в България!

1210 декември 2014 г.

Äîñúäåáíèòå ïðîèçâîäñòâà ñà ïðèîðèòåò
Те ще са основният критерий за оценка на професионализма в дирекциите на МВР

Кюстендилка се отърва
само с уплаха след

катастрофа край Извор
Любомира ПЕЛОВА

Млада жена се отървала само с упла-
ха при пътнотранспортно произшес-
твие.

Джип „Гранд Чероки”, управляван от
24-годишна кюстендилка се е движел
от село Извор към Радомир. Водачката
на возилото не се съобразила с пътни-
те условия, карала малко по-бързо и
резултатът не закъснял – джипът се
обърнал встрани от пътя.

Младата жена била транспортирана в
пернишката МБАЛ „Р. Ангелова”. Прег-
ледът показал, че е извадила късмет и
се отървала без травми и наранявания.
Медиците все пак я оставили за наблю-
дение в Неврологично отделение.

Работата по случая продължава.

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

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

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

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

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

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

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

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

Те са свързани основ-
но с окомплектоване-
то с щатни бройки на
дознателския апарат,
като в някои дирекции
има твърде големи
проблеми в този ас-
пект. Друг проблем са
неотложните проце-
суално-следствените
действия, извършва-
ни от униформен и
оперативен състав –
служители , които не
са щатни дознатели,
поясни Вучков. „Ин-
формацията към об-
ществеността, вклю-
чително и по конкрет-
ни разследвания, да се
осъществява съобраз-
но правилата по НПК
и законите, но винаги
съвместно с наблюда-
ващ прокурор. По от-
ношение качеството
на разследването, сме
поставили работата
с прокуратурата ка-
то основен акцент
пред полицейските ръ-
ководители“, подчер-
та министърът.

На вниманието на
ръководството на
МВР и полицейските
ръководители са и
мерките за противо-
действие на конвен-
ционалната престъп-
ност. „Предвидили сме
до 10 януари идната
година да се проведат
срещи между облас-
тните директори и
полицейските ръково-
дители на местно ни-
во с местните общин-
ски съвети и кметове,
на които да се уто-
чнят начините за из-
граждане на системи
за видеонаблюдение в
общините. Това е важ-
на начална стъпка на
взаимодействие меж-
ду държавна и общин-
ска власт, тъй като
примерите от страна-
та, макар и да не са
многобройни, са поло-
жителни. Там, където
има видеонаблюдение
в по-малки населени
места, още в първите
месеци се наблюдава с

около 1/3 намаление на
регистрираната  прес-
тъпност, а и много по-
лесно се установяват
в последствие извър-
шители на ПТП или на
престъпни прояви. До
януари е срокът пред
областните директо-
ри да представят и но-
ви структури на тех-
ните щатове, така че
униформеният със-
тав да бъде увеличен“,
допълни министърът
на вътрешните рабо-
ти.

„Политическото ръ-
ководство гарантира,
че системата на МВР
ще бъде деполитизи-
рана и ще прокарва
ясна разграничителна
линия между профе-
сионална и политичес-
ка дейност. Полити-
ческо въздействие
върху професионална-
та дейност няма да
има и на национално, и
на териториално ни-
во“, категоричен бе
Вучков.

Любомира ПЕЛОВА
Няколко са акценти-

те, поставени на об-
съждане на национал-
ното съвещание на
ръководството на
МВР, съобщи минис-
тър Вучков. Сред тях
на първо място той
открои качеството
на провежданите до-
съдебни разследвания
в МВР, по правилата
на НПК.“Изведохме ра-
ботата по досъдебни-
те производства ка-
то основен, центра-
лен приоритет – то-

ва е безусловното ни
изискване към всички
областни ръководите-
ли на полицията и то-
ва ще е и основният
критерий за оценка на
професионалната им
дейност“. За целта, до
10 януари областните
директори на МВР и
началници на районни
управления ще прове-
дат срещи с ръководи-
телите на окръжните
и районни прокурату-
ри, за да се очертаят
проблемите по тери-
ториални структури.

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на

вътрешните работи
Веселин Вучков пред-
стави данни за ак-
туалното кадрово
състояние на МВР.

Към днешна дата въз-
награждения от МВР
получават 47 768 слу-
жители – държавни и
назначени по трудов
договор, като броят
не е общата щатна

численост, тя е по-
голяма. „Съкращения-
та през последните 4
години са малко над
19%. От 1 януари
2014 г. досега напус-
налите служители на

В системата на МВР работят над 47 хиляди
МВР - държавни слу-
жители и по трудов
договор, са 3 716. Но-
воназначените са
1 044. Вучков съобщи
данните от тревож-
ната тенденция, коя-
то обичайно се засил-
ва в края на всяка ка-
лендарна година от
гледна точка на гласу-
ването на бюджета
на МВР. „Кадрово МВР
е на минимума на сили-
те си да изпълнява
тежки антимигра-
ционни задължения,
структурирани и кон-
центрирани във ве-
домството, с ограни-
чен, намаляващ бю-
джет и все по-реални
и обясними искания на
общинските власти и
хората да има повече
униформен състав в
населените места“.
След  гласуването на
бюджета, предстои
да бъде обявен кон-
кретният план за ад-
министративна ре-
форма в МВР, допълни
Вучков и обясни, че с
допълнителни  вът-
решни трансформа-
ции на бюджета за
персонал, който ве-
роятно ще бъде 935
млн. лв., има възмож-
ност да се осигури
нормалното функцио-
ниране на министрес-
твото. „Основните
идеи са за ограничава-
не на администрация-
та поне с 1/3 като
първа стъпка, и огра-
ничаване на йерархич-
ните нива, особено в
н о в о с ъ з д а д е н и т е

главни дирекции на на-
ционално равнище.
„Зависи от законода-
теля, но не виждаме
оправдание за създа-
ването на няколко но-
ви главни дирекции –
най-вече “Охранител-
на“ и „Криминална“,
където йерархичните
нива могат да бъдат
свалени и админис-
тративният персо-
нал да се пренасочи
към униформен със-
тав“. Миграционният
натиск генерира ог-
ромни разходи за МВР,
като този процес е
паралелен с „обезлюд-
яване“ откъм уни-
формен състав на
градските и провин-
циалните райони. В
този аспект също се
обмислят варианти
за облекчаване на си-
туацията, евентуал-
но с увеличаване на
щата на ГД „Гранична
полиция“.

Гарантирахме пред
професионалните ръ-
ководители, че со-
циалните нива на за-
щита по отношение
на служителите на
МВР ще бъдат запазе-
ни. Ако настъпи пром-
яна и тя влезе в сила
от догодина – по от-
ношение на нова фор-
ма на държавна служ-
ба, нови изисквания за
пенсиониране – напр.
по Закона за държав-
ния служител, това
ще се отнася само за
новоназначени, млади
служители», заяви ми-
нистърът.


