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нния арест, кон-
кретни доказателс-
тва за вината на Ка-
лин и Захари няма,
има само косвени, ба-
зирани на разпити
на свидетели, нито
един от които обаче
не е разпозонал ка-
тегорично двамата
обвиняеми.  На този
етап от разследва-
нето съществува
само обосновано
предположение, поя-
сни съдия Велев.

Томов и Христов са
обвинени за нанасяне
на телесна повреда
по хулигански подбу-
ди. Отделно ще бъде
образувано съдебно
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Калин Томов остава с най-тежката мярка въпреки нанесената му черепна травма
Любомира ПЕЛОВА

Вчера в Перник Ра-
йонният съд гледа
мярката за неоткло-
нение на двамата на-
месени в побоя над
журналисти от ТВ7
– управителят на
дискотека „Инсиг-
ния” Калин Томов и
охраната му Захари
Христов. Съдеб-
ният състав, пред-
седателстван от съ-
дия Богдан Велев от-
реди за двамата най-
тежката мярка «за-
държане под стра-
жа», въпреки че как-
то той самият зая-
ви, мотивирайки ре-
шението за постоя-
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Бюджет ли бе
да го опишеш?

Поетът на времето го е
казал другояче: „Живот ли бе да го опи-
шеш?” Сега обаче бюджетът определя
живота, затова понятията са равнос-
тойни. Демек, бюджетът е живот и жи-
вотът е бюджет.

В тая връзка изборът на Крисалина
Георгиева за еврокомисар по бюджета и
данъчните измами си идва точно на
мястото. Един българин да се види в па-
ри, и то в европари. Като знаем с какви
суми се борави в Брюксел, нашата Крис-
талина си е направо тотомилиардер. И
като ще пресмята на едро европейски-
те финанси, няма да е зле да помисли за
българските. Де да можеше със същите
мащаби да се формира и българският из-
посталял бюджет, от които май не ос-
тана вече нищо. Гордостта, че наш чо-
век ще движи бюджета на Евросъюза па-
радоксално се съчетава с унижението да
броим жълтите стотинки в собствена-
та си балканска къщичка.

По-лошото е, че Кристалина не може
да ни помогне. А как ни се иска само 10
% от големите пари на Европа да тран-
сферира по нашите географски ширини?

Валентин ВАРАДИНОВ

Горя изоставена сграда
Любомира ПЕЛОВА

Пожар в изоста-
вена сграда е гасен
от трънски пожар-
никари.

Сигналът е пода-
ден 1 часа минала-
та нощ. Пристигай-
ки на улица „Хрис-

то Стоянов”, пожарникарите потушили
пламъците. Унищожени са около 5 кв. м.
каратаван на стая, а сградата като цяло е
спасена. Причината дасега не е установе-
на, но служители на районното управле-
ние на МВР в Трън продължават работа
по случая.

Даря Евтимова получи почетния знак на Перник
ба включва 50 карти-
ни. Между тях има
абстрактни компо-
зиции и риби, но най-
много са картините,
и з о б р а з я в а щ и
цветя. Цветята,
според Даря, от-
правят своите пос-
лания за красотата и
хармония.

Атмосферата в га-
лерия „Кракра“ тази
вечер бе пъстра и
изпълнена с много
позитивизъм, а лю-
бителите на изкус-
твото ще могат да
се наслаждават на
изложбата до 23 сеп-
тември.

Виктория СТАНКОВА
Изложбата „Посла-

ния“ на Даря Евтимо-
ва бе официално от-
крита. Пъстроцвет-
ните цветя на ав-
торката изпълниха
галерия „Кракра“ и
приятелите и почи-
тателите на худож-
ничката останаха
възхитени. Сред гос-
тите бяха ВрИД
кмет на община Пер-
ник Илинка Никифо-
рова, Симеон Ми-
льов, Снежана Вели-
нова, Сашо Евтимов
и много други прия-
тели, художници и
почитатели на изо-

бразителното изкус-
тво.

ВрИД кметът на
Община Перник Или-
нка Никифорова поз-
драви Даря Евтимо-
ва за прекрасната из-
ложба и за юбилея й.
Тя изненада авторка-
та с почетния знак
на града и я остави
почти без думи.

Даря от своя стра-
на разказа, че вдъх-
новение черпи от де-
цата и заради това я
посвещава на внуци-
те си и на децата в
детската градина,
където е директор.

Уникалната излож-

На страница 12

производство за
умишлено поврежда-
не на чуждо имущес-
тво – камерата на
ТВ7. Най-тежката
мярка за неотклоне-
ние бе поискана от
Районна прокурату-
ра с мотива, че има
събрани достатъч-
но доказателства за
вината на Томов и
Христов за мелето в
дискотеката, дори и
за разпространение-
то на наркотични
вещества там, но до-
кументите за това
ще бъдат предадени
на Окръжна прокура-
тура, която да реши
как ще процедира по

случая. Налице била
висока обществе-
ност опасност, как-
то и вероятност

двамата да се ук-
рият.
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Общинският план става основен инструмент за управление
Любомира ПЕЛОВА

И в Брезник об-
щинската управа
организира публич-
но обсъждане на
общинския план за
развитие на райо-
на за новия програ-
мен период – 2014
– 2020-та година.
Той е основният
инструмент за уп-
равление на общи-
на Брезник през ид-
ните седем години.
Целта му е да се
извърши системен
и комплексен ана-
лиз на състояние-
то на основните
икономически и со-
циални процеси в
общината и въз ос-
новата на цялос-
тна оценка на сил-
ните и слабите
страни да се изве-
дат основните
дългосрочни цели
и приоритети за
развитието на ра-
йона.

В документа е
направен анализ на
географското по-
ложение и природ-
ния потенциал на
Брезнишко, на чо-
вешките ресурси,
социалните дей-
ности и социална
и н ф р а с т р у к т у р а ,
характеризирана е
местната икономи-
ка, като са описани
и тенденциите в
развитието й. В
детайли е описано

инфраструктурно-
то развитие на об-
щина Брезник, еко-
логичното състоя-
ние и рисковете на
територията.

Шест са очерта-
ните ниши за прив-
личане на потен-
циални инвестито-
ри в отрасли на
местната икономи-
ка - използване на
наличните природ-
ни ресурси, и на
първо място на ми-
нералните полезни
изкопаеми (находи-
ще на злато- среб-
росъдържащи руди
„Милин камък“)
при стриктно
спазване на еколо-
гичните изисква-
ния и норми, разви-
тие на малки и
средни производс-
тва, свързани с
м и н н о - д о б и в н а т а
п р о м и ш л е н о с т ;
разширяване на
площите от трай-
ни насаждения и на
подходящи техни-
чески култури в аг-
рарния сектор, за
да се преодолее
очертаната тен-
денция към моно-
културност в рас-
т е н и е в ъ д с т в о т о ,
като ударението
се поставя върху
з ъ р н о п р о и з в о д с -
твото, разширява-
не на овощарство-
то в землищата на
населените места,

Четирима с туберколоза
само за една седмица

Зоя ИВАНОВА

Децата от 1 до 4 клас
са най-грамотни

Виктория СТАНКОВА
Децата от 1 до 4 клас са най-грамот-

ни, сочи проучване, проведено от об-
разователния портал Академика. бг.
Кампанията се провежда за пета по-
редна година. От началото на инициа-
тивата през 2009 година в нея са се
включили над 35 000 души. Всеки от
желаещите да участва вчера попълва-
ше тест на крак. Той беше в три ва-
рианта - за деца до 4 клас, за среден
и горен курс и за възрастни. Според
проучването най-често бъркаме думи
като “въстание”, “потискам”, “порас-
на” и “Слънчев бряг”. За отличниците
имаше и награди - книги, тениски и
шапки.

Демографската криза
в страната е страшна

Зоя ИВАНОВА
Поредните стряскащи факти за де-

мографската криза у нас бяха изне-
сени на пресконференция в столицата
по инициатива на Центъра за демог-
рафска политика и вестник „Българ-
ски лекар”. Там беше обявено, че на-
селението у нас е вече под 7 милиона
души, намаляваме с 60 000 всяка го-
дина, а демографската катастрофа е
факт – ако през 1988 г. естественият
прираст на населението у нас е бил
плюс 2,1 на 1000, днес, 25 години по-
късно този показател е отрицателна
величина – минус 5,5 на 1000. Обе-
злюдяването вече обхваща цели ре-
гиони, а 10% от българските села с
по-малко от 10 жители.Призоваваме
политиците да погледнат сериозно на
проблема и веднага след формиране-
то на 43-то Народно събрание да бъде
организирана кръгла маса, на която
политическите партии да набележат
общи приоритети за справяне с де-
мографските проблеми на страната,
бе предложено на пресконференция-
та. Призивът ще бъде изпратен до
централите на политическите партии в
близките дни, а очакванията на орга-
низаторите са да бъде демонстрирана
добра воля, последвана от реални
действия, които да доведат до реална
промяна, посочи за медиите главният
редактор на вестник „Български ле-
кар” д-р Тотко Найденов.

където то е било
традиционно зас-
тъпено,  възста-
новяване на овце-
въдството и по-
специално порода-
та „Брезнишка ов-
ца“ и  засилване по-
зиците на говедо-
въдството чрез
инвестиции в мал-
ки и средни живот-
новъдни ферми,
стимулиране на ин-
вестиционната ак-
тивност в сфера-
та на туризма
чрез разнобразява-
не на предлагания
туристически про-
дукт и подобрява-
не на рекламата на
общината като ту-
ристическа дести-
нация, включител-
но и за чужди ту-
ристи.

В плана се обо-
бщава, че изграж-
дането на канали-

Хората с увреждания заявяват 
гласуването си в подвижни урни 
Зоя ИВАНОВА 

Хората с трайни ув-
реждания, които не
могат да отидат до
избирателните сек-
ции могат да заявят
желанието си да уп-
ражнят вота с под-
вижна урна.  Срокът
за заявленията изти-
ча на 14 септември. 

Документът се по-
дава в съответната
община по постоянен
адрес. През интернет
страницата на общи-
ната това може да
стане и по електроне-
н път. Може да се по-
даде и по настоящ ад-
рес, ако той не съвпа-
да с постоянния, но
избирателят трябва
първо да е поискал да
бъде включен в изби-
рателния списък по
настоящ адрес. 

В искането за под-
вижна урна трябва да
бъдат посочени име-
ната на гласоподава-
теля, ЕГН, постоя-
нният или настоя-

щият адрес. Прилага
се и копие от доку-
мент на ТЕЛК (НЕЛК). 

Хората с влошено
зрение или тези, които
не могат сами да отбе-
лежат вота си в бюле-
тината, имат право на
придружител в тъмна-
та стаичка в изборния
ден. Един човек обаче
не може да е придружи-
тел на повече от два-
ма избиратели. 

Избирателите, кои-
то искат да гласуват
там, където е настоя-
щият им адрес,
трябва да подадат
заявления до 20 сеп-
тември. В противен

случай те попадат в
избирателните спи-
съци по постоянния
си адрес, вписан в лич-
ната карта. 

Искането се подава
в общината по вре-
менната адресна ре-
гистрация, за да бъ-
дат отписани избира-
телите от единия из-
бирателен списък и
вписани в другия. 

Искане за гласуване
по настоящ адрес мо-
же да се подава и
на интернет страни-
цата на ГРАО - http://
www.grao.bg/elections/.
За целта е нужен еле-
ктронен подпис. 

Нов случай на салмонелоза е регистри-
ран в Перник миналата седмица - става
ясно от оперативната информация на Регио-
налната здравна инспекция. Има два нови
случая на ентероколит и един на ротавиру-
сен гастроентерит. Шест са случаите на ди-
хателни инфекции - два на варицела и чети-
ри на ТБК. Епидемичната обстановка по от-
ношение инфекциозните заболявания в
Пернишка област е спокойна. През седми-
цата са регистрирани 5 случаи на ОРЗ и
грип със заболяемост 6,38 %ооо.През сед-
мицата инспекторите на РЗИ Перник са из-
вършили 305 проверки. Няма издадени на-
казателни постановления по Закона за
здравето.

Въвеждат нови правила
за етикетите

Силвия ГРИГОРОВА

  От Брюксел въвеждат нови правила за ети-
кетите, които ще влязат в сила от 13 декември
2014г.  Идеята е информацията в тях да бъде
по-разбираема за потребителите.Новите етике-
ти трябва да присъстват не само върху храни-
те, които купуваме в магазините, но и при дос-
тавки и кетъринг от ресторантите. С подходящ
шрифт ще бъдат изписани задължително
всички съставки на продуктите, като всички
алергени трябва да бъдат упоменати на етике-
та. На новите етикети всички добавки ще
трябва да са изписани с пълните си наимено-
вания, а не маскирани с Е-та с конкретни циф-
ри.“Важните неща са - изричното подчертава-
не на алергените, пълните компоненти на хра-
нителните добавки, като размерът и шрифтът
ще бъдат не по-малки от 1.2 милиметра”, заяви
Любомир Клински от Агенция по безопасност
на храните.   

Във  връзка с новите изисквания за етикети-
ране, в  сградата на Научно–техническите
съюзи в столицата в края на миналата седми-
ца се проведе обучителен семинар за хлебоп-
роизводителите от областите Благоевград,
Кюстендил, Перник и София, във връзка с въ-
веждането на новия европейски Регламент,
относно етикетирането на храните, който влиза
в сила на 13 декември тази година.Освен от
хлебопроизводителния бранш, в семинара
участват експерти от Българската агенция по
безопасност на храните и от Съюза по храни-
телно-вкусовата промишленост. „Акцентът е,
че за първи път контролни органи и контроли-
рани, правят съвместно обучение“- каза за Ра-
дио Благоевград Марияна Кукушева, предсе-
дател на Консултативния съвет по зърното,
председател на Управителния съвет на Нацио-
налния браншови съюз на хлебопроизводите-
лите и сладкарите и член на Сдружение “П-
роизведено в България – малък и среден биз-
нес“. Сред активните участници имаше и
представители на нашия регион.

  От декември 2016 г. ще се въведе правило
за изписване и енергийната стойност на всич-
ки съставки в продукта.

зационни мрежи и
п р е ч и с т в а т е л н и
станци за отпадни
води в населените
места, би следвало
да бъде основният
приоритет в поли-
тиката на община-
та за опазване на

количеството и ка-
чеството на вод-
ните й ресурси,
чрез проекти по
Програмата за раз-
витие на селските
райони и опреатив-
на програма „Окол-
на среда”.
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Òàáëåòè çà òóðèñòèòå íà êðåïîñòòà „Êðàêðà”
Предстои монтирането на информационни табели

С Дарио Фо откриват
новия театрален сезон

Любомира ПЕЛОВА

Виктория СТАНКОВА
Туристите, които

посещават крепос-
тта “Кракра”, ще мо-
гат да ползват вече
таблети с информа-
ция за пернишката за-
бележителност. На
хълма са монтирани
антени за интернет,
които позволяват
ползването на табле-
тите, похвали се ди-
ректорът на перниш-
кия исторически му-

зей Емилия Велинова.
Таблетите са общо 50
на брой. В близките
дни ще бъдат монти-
рани и информацион-
ни табели за най-важ-
ните обекти на исто-
рическия хълм.

Специално за посе-
тителите вече се
продава и минерална
вода с марката “Сред-
новековна крепост
Кракра”. Производс-
твото е на “Пирин”,

като до момента са
бутилирани 3 хиляди
броя. Туристите ще
могат да си закупят и
сувенири-реплики на
съдове от различни
епохи, открити при
разкопките на хълма,
които са изработени
от грънчаря Светос-
лав Желязков.

Регионалният исто-
рически музей пред-
вижда да сключи дого-
вори с различни ту-
ристически агенции
за посещение на пер-
нишката крепост.
През почивните дни
близо 100 туристи се
качват дневно, за да
разгледат историчес-
кия хълм. Двама ек-
скурзоводи поемат
групите, като през
почивните дни на хъл-
ма работят и специа-
листи от музея. Биле-
тът за посещение в
момента е 2 лв., но се
предвижда да стане 4

Стоянка Мутафова разсмя
до сълзи перничани

лв.
Утре на крепостта

Кракра ще се качат
около 120 музейни ра-
ботници, които прис-
тигат за участие в
десетата национална
среща на служители-
те от музеите и худо-
жествените галерии
от цялата страна. Те
ще разгледат крепос-
тта и ще се насладят
на изпълненията на
“Майсторите на тан-
ца” и конен клуб “Да-
вид”.

В рамките на два
дни музейните работ-
ници ще дискутират
въвеждането на ино-
вативните техноло-
гии и практики в опа-
зването и социализа-
цията на културното
наследство. В семина-
ра ще участва минис-
търът на културата
доц. д-р Мартин Ива-
нов.

“В много европейски

страни вече са изгра-
дени центрове за ди-
гитализация на музеи-
те като основен ин-
струмент за разпрос-
транение на информа-
ция чрез онлайн дос-
тъп до данни на му-
зейните колекции и
представяне на кул-
турни ценности, кои-
то не са били достъп-
ни за широката публи-
ка. В България досега
няма изградена еди-
нна дигитална систе-
ма и това ще бъде ос-
новната тема на на-
шата среща. Всичко
това означава, че в
скоро време в музеи-
те трябва да бъдат
назначени на работа и
IT специалисти, прево-
дачи и специалисти-
фотографи с цел да
се улесни процеса на
дигитализация на му-
зеите”- коментира ди-
ректорът на РИМ
Емилия Велинова.

Няма проблеми за отчитане 
на ваксините при бебетата 
Зоя ИВАНОВА 

Не съществуват
пречки при отчитане-
то на извършени вак-
сини с кодове 19, 20 и
21 на деца съгласно за-
повед на министъра на
здравеопазването за
прилагане на четири-
валентна комбинирана
ваксина срещу дифте-
рия, тетанус, коклюш
и полиомиелит и на
ваксина срещу хепа-
тит тип Б – педиат-

рична, съобщават от
НЗОК. Изискването
всички новородени
след 1 юни 2014 г. да се
имунизират с посоче-
ните ваксини е поста-
вено в Заповед №РД-
01-209/27.08.2014 г. на
д-р Мирослав Ненков,
министър на здравео-
пазването. На 3 сеп-
тември т.г. управи-
телят на Национална-
та здравноосигури-
телна каса (НЗОК) – д-р

Невероятната игра на великата Стоянка
Мутафова в театралната постановка „Бе-
зумната лейди Джули” по Мортимър и Кук
разсмя да сълзи перничани . 

Спектакълът „Безумната лейди Джули”
бе подарък за почитателите на Мелпоме-
на от кмета на Перник и водач на листата
на Коалиция „Алтернатива за българско
възраждане” Росица Янакиева. Той бе
изигран на пернишката театрална сцена
„Георги Русев”. Постановката е по повод
92-та годишнина и 65 години на сцената
на Царицата на комедията, легендата на
българската сцена Стоянка Мутафова,
която е в главната роля на комедията. 

Неин режисьор е Николай Атанасов. В
нея участват още Адриана Андреева, Ни-
колай Атанасов-Шуши.

Чудото, една неуморна фурия все още
на 91 - истинска и неподправена. И може
би ще спре да играе тогава, когато „се
подстригват мравките, в едно слънчево
куково лято”.

Стоянка Мутафова отново влиза в рол-
ята на вдовица на име Джули. Загубила
съпруга си, тя напуска малкото градче, за
да потърси утеха от сина си Ричард и сна-
ха си Хариет. Скоро нейното присъствие
дотяга на младите и се занизват серии от
комични и безумно смешни ситуации, в
които Стоянка Мутафова се раздава док-
рай. Зад смеха обаче се крият самотата
на възрастните хора и копнежът им за
близост.

Но хепиендът и в тази постановка бе га-
рантиран.

Виктория СТАНКОВА

Румяна Тодорова, е из-
пратила уведомител-
ни писма до директо-
рите на районните
здравноосигурителни
каси (РЗОК), в които ги
информира за заповед-
та на министъра на
здравеопазването, как-
то и за необходимос-
тта общопрактикува-
щите лекари, сключили
договор с институ-
цията, да бъдат запоз-
нати с документа. 

Променят сроковете за плащане 
на медицински изделия от Касата 
Зоя ИВАНОВА 

Правителството
одобри промени в на-
редбата за условията
и реда за съставяне на
списък на медицински-
те изделия по чл. 30а
от Закона за медицин-
ските изделия и за оп-
ределяне на стойнос-
тта, до която те
се заплащат. Това са
медицинските изделия,
заплащани от бюдже-
та на НЗОК и с публич-
ни средства. Основна-
та част от изменения-
та се отнасят до
промяна на сроковете,
в които НЗОК провеж-
да своите процедури
по Наредбата. Целта е
те да бъдат съобразе-
ни със сроковете по
приемането на бюдже-
та на НЗОК за съот-

ветната календарна
година. Отпада изи-
скването комисията
към МЗ, която дого-
варя медицинските из-
делия по реда на Зако-
на за обществените
поръчки, при вземане-
то на решенията си да
прави оценка на съот-
ношението терапев-
тичен ефект/цена. Мо-
тивите са, че предвид
спецификата на меди-
цинските изделия за
много от тях не е въз-
можен пряк терапев-
тичен ефект, тъй ка-
то те са за диагности-
ка, профилактика или
наблюдение. Предлага
се нова редакция на чл.
23, ал. 3, т. 6 относ-
но предоставянето на
информация за регис-
трирани инциденти с

медицинските изделия
(ще се събира инфор-
мация и за блокирани
или изтеглени от паза-
ра партиди през пос-
ледните две години),
като по този начин
се отговаря на същес-
твуващия обществен
интерес. Целта на
предлаганите промени
е да не се допусне лип-
са на медицински изде-
лия за пациентите по-
ради административ-
но-организационни -
затруднения. В резул-
тат от приемането на
постановлението се
очаква да се улесни
достъпът на пациен-
тите до медицински
изделия и оптимизира-
не на административ-
ните изисквания за
това. 

Новият театрален сезон в Перниш-
кият драматичен театър “Боян Данов-
ски” ще бъде открит на 24-ти септем-
ври с премиерата на комедията на Да-
рио Фо „Не всеки крадец е мошеник”.
Спектакълът е съвместна продукция
със столичния сатиричен театър “Але-
ко Константинов”.

Режисьор на спектакъла е Андрей
Калудов. Сценограф е Стоян Чифлич-
ки – Танани, а хореограф – Татяна Со-
колова.

Ернестина Шинова и Албена Павло-
ва са две палави съпруги, които с
удоволствие биха сложили рога на
съпрузите си, но това не им пречи да
са темпераментно ревниви към мъже-
те си. Веригата от изневери се оплита
от неочакваната поява на крадец в
къщата. В останалите роли перничани
ще видят Александра Сърчаджиева,
Кирил Бояджиев, Явор Борисов, Бо-
жидар Попчев и Веселин Цанев.

Билетите за спектакъла вече са
пуснати за продажба на касата на
театъра.

Увеличават състава на армията
Любомира ПЕЛОВА

За пръв път от четвърт век насам
съставът на армията ще бъде увели-
чен с 2460 души.

С постановление №280 от 4 септем-
ври служебното правителство е изме-
нило по предложение на министър Ве-
лизар Шаламанов плана за развитие
на въоръжените сили от 2010 г. Лич-
ният състав на армията ще бъде уве-
личен с 2040 души, а общо армията и
структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната като военно
разузнаване и военна полиция ще
разполагат допълнително с 2460 ду-
ши. От Министерството на отбраната
не коментираха какво налага увели-
чението на числеността на армията.
Най-голямо е увеличението на числе-
ността на военнослужещите в армия-
та. Техният брой става не по-малко от
25 360 души вместо досегашните 23
720. Общо заедно с цивилните служи-
тели армията ни вече ще наброява 28
140 души. Униформените в армията и
структурите, пряко подчинени на ми-
нистъра, ще са вече 30 610 души
вместо досегашните 29 000, предвиж-
да решението на правителството.

Увеличението на числеността на ар-
мията и структурите, подчинени на
Шаламанов, се прави за сметка на
намаляване на резервистите и на
мирновременния състав на Минис-
терството на отбраната, става ясно от
правителственото постановление.

Причината за преразпределението
е, че правителството не може да над-
виши лимитите, определени от закона
за отбраната, тъй като няма действа-
що Народно събрание.

“Имаше териториална заплаха за
Грузия, сега има за Украйна. Има
замразен конфликт в Молдова, в На-
горни Карабах. Ние не можем да из-
ключим преки заплахи и за Бълга-
рия”, коментира вчера министърът на
отбраната Велизар Шаламанов пред
БНР. Той отново настоя по повод ре-
дактираната вече визия 2020, че не е
грешка да се посочва Русия като зап-
лаха.
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Îáùèíàòà ñå ïðåáîðè ñ áîêëóêà
Пернишки и софийски фирми се притекоха на помощ

Измамници събират
банкова информация

от името на НАП
Силвия ГРИГОРОВА

-  Г-н Йорданов,
след заседанието
на кризисния щаб в
началото на тази
седмица пролича,
че започна да се
чисти в града. Как-
ва организация е
създадена в момен-
та.

  -  Това, което об-
щинското ръко-
водство направи
като организация
в спешен порядък
бе първо да потър-
си съдействие от
осем пернишки
фирми, които вед-
нага започнаха да
извозват боклука с
челен товарач и
транспортна тех-
ника.

Освен това се
обърнахме за по-
мощ и към съседни-
те ни общини. Ес-
тествено, с най-
голям ресурс раз-
полага Столична
община, която се
отзова първа на

молбата ни за по-
мощ. Бяха ни изпра-
тени две машини
на общинска фирма
„Искър” и 15 спе-
циализирани авто-
мобила на  фирма
„Заубер Махер Бъл-
гария”.

Във вторник след
обяд общият брой
на специализирана-
та техника в Пер-
ник достигна 23
машини, които ра-
ботиха до 22ч.

В сряда преди об-
яд на помощ ни
бяха 2 машини на
фирма „Заубер Ма-
хер България”и 2
на фирма „Искър”,
които работят
заедно с техниката
на „Лиел Констрак-
шън” в Перник .

В сряда, около
15.00ч., след прик-
лючването на ра-
ботата си в столи-
цата, пристигнаха
15 машини на „Зау-
бер Махер Бълга-

рия”, които ще ра-
ботят до 22ч. Това
ще бъде режима на
работа, който ще
действа. Искам  да
уточня, че щом се
нормализира сме-
тосъбирането в
Перник и община-
та, ще се оптими-
зира специализира-
ните автомобили
до необходимия
брой.

Така ще организи-
раме техниката и в
четвъртък.  Мога
да кажа, че почти
сме почистили боб-
рите в града.

 В тази връзка
използвам възмож-
ността да помоля
гражданите на
Перник и общината
там, където, пора-
ди непознаване на
района и трасета-
та, има все още не-
почистени бобри,
хората да ни сигна-
лизират на теле-
фони: 076 684/315
и 0882 64 84 01
във времето от
8.00ч до 17.00ч, за
да бъде изпратена
техника да ги по-
чисти.

Започваме почис-
тването и на мал-
ките съдове за
смет тип „Мева”.
Това, което се за-
белязва в момента
е, че гражданите
изваждат малките
кофи и ги изсип-
ват до бобрите.
Излишно е да уто-

чнявам, че това е
нарушение, но и не
е коректно спрямо
труда и огромните
усилия, които по-
лагат както об-
щинската админис-
трация, така и  хо-
рата, които са
дошли да ни пома-
гат да почистим
общината. По-важ-
ното е да се знае,
че това не е необ-
ходимо да се прави,
тъй като тези съ-
дове ще бъдат по-
чистени в близки-
те ден-два.

Затова апелирам
гражданите да
проявят малко
търпение и да ни
съдействат, тъй
като в момента об-
щината създава
такава организа-
ция по сметосъби-
рането и сметоиз-
возването, която
не е правена от-
давна. Надявам се
ситуацията с бок-
лука да бъде норма-
лизирана.

Целта на общин-
ската администра-
ция е това да не е
кампания от рода
на тази „Да почис-
тим България за
един ден”, а да съз-
дадем такава орга-
низация, която да
гарантира качес-
твеното почиства-
не на града и общи-
ната като цяло.

Г-н Йорданов, то-
ва означава ли, че
тази организация
ще  бъде валидна до
изтичането на до-
говора на фирма
„Лиел Констрак-
шън” с общината.

- Това означава, че
тази организация
може да съществу-
ва не само до прик-
лючването на дого-
вора на „Лиел Конс-
тракшън”. Тя  може
да съществува и
след това. Всичко

зависи от това ко-
га ще бъде финали-
зирана процедура-
та по избора на нов
изпълнител, на кой-
то община Перник
ще възложи дейнос-
тта по сметосъби-
рането и сметоиз-
возването.  

- Какво е положе-
нието с боклука в
селата. На редовна-
та месечна среща
на кметовете, ми-
налата седмица,
Вие ги помолихте
да информират
своевременно за
проблемите.

- В населените
места на община
Перник положение-
то също не е доб-
ро.

Техниката, която
ни дойде на помощ
е разпределена да
обслужи и тях. То-
ва, че споменах, че
два от външните
автомобила ра-
ботят в Батанов-
ци не означава, че
не се работи и в ос-
таналите населени
места на община-
та.

Целта ни беше
първо да изчистим
града, но същевре-
менно пуснахме ма-
шини и по селата.
От сряда започнах-
ме да чистим и по
селата.

Затова, от името
на общината,  отно-
во моля кметовете и
кметските намес-
тници да ни инфор-
мират своевремен-
но, ако някъде има
пропуски, защото,
както вече казах, то-
ва са външни фирми,
които не познават
трасетата.

С общи усилия мо-
жем и трябва да
почистим Перник и
общината.

Частни уроци за матурата на половин цена
Виктория СТАНКОВА

Още преди старта
на учебната година
частните школи вече
бълват оферти за ев-
тини курсове за под-
готовка за матура и
изпити след седми
клас. В сайтовете за
групово пазаруване
намаленията при ран-
но записване стигат
до 50%. Ваучери за
подготовка за канди-
датстване след седми
клас се предлагат сре-
щу 200 лв., а курсове-
те за зрелостниците
– срещу 225 лв., което

е двойно по-евтино
спрямо редовните та-
рифи, които са между
400 и 500 лв. Предла-
гат се най-вече час-
тни уроци по българ-
ски език и литература
и математика. Обуче-
нието включва 60 уче-
бни часа, като уроци-
те се провеждат пре-
димно събота или не-
деля според удобство-
то на ученика. Учени-
ците получават и уче-
бни помагала. Най-чес-
то курсовете започ-
ват непосредствено
след старта на уче-

бната година и про-
дължават чак до ма-
турите или съответ-
ните кандидат-сту-
дентски изпити. Кур-
совете се провеждат
в малки групи - до осем
човека. По-продължи-
телните - от по 108
часа, пък вървят меж-
ду 300 и 400 лв. За да
могат да се възпол-
зват от евтините
оферти обаче, роди-
телите трябва да за-
пишат децата си пре-
ди началото на уче-
бната година. Средна-
та стойност на уро-

ците в частните шко-
ли е 5-6 лева на час,
което е доста по-мал-
ко спрямо тарифите
на учителите, които
подготвят индиви-
дуално. От няколко го-
дини Софийският уни-
верситет също пред-
лага курсове за подго-
товка за матура. Те
струват между 300-
550 лв. Според ста-
тистиката на прос-
ветното министерс-
тво половината от
учениците в България
посещават или са хо-
дили при платен пре-

подавател след часо-
вете. Остават броени
дни до обявяването
на резултатите от
поправителната се-
сия на матурите. Оце-
нките ще станат ясни
на 12 септември. Сти-
га да са минали прага
на тройката, младежи-
те могат да канди-
датстват в универси-
тет с оценката от
поправката. Повече-
то вузове у нас все
още имат свободни
места и ще записват
студенти до послед-
но.

От Националната агенция за приходите
съобщиха, че измамници събират от името
на институцията банкова информация и дан-
ни за кредитни карти. НАП веднага е сези-
рала затова правоохранителните органи и
по случая вече тече разследване.

От приходната агенция поясниха, че са
постъпили сигнали от клиенти за получени
съобщения по електронен път, в които се ис-
ка попълване на банкови данни и информа-
ция за кредитни карти. В тази връзка от
НАП уточняват, че служители на агенцията
никога и по никакъв повод не са изисквали
банкова информация и данни за кредитни
карти да бъде попълвана в електронни фор-
ми или изпращана по електронна поща. По-
лучените от клиентите на Агенцията за при-
ходите електронни писма в последните ча-
сове, в които на английски език се съобща-
ва за възстановяване на данък от 977,93
BGN са най-вероятно опит за измама.

  От Агенцията за приходите информира-
ха, че гражданите, които са получили писмо
с подобно съдържание, могат да се свържат
с НАП за допълнителна информация на те-
лефон 0700 18 700.

Все по-малко ученици
отпадат от училище

Зоя ИВАНОВА
За трета поредна година статистиката от-

чита намаляване на броя на учениците, кои-
то напускат преждевременно училище. Де-
лът на напусналите по-рано ученици заради
емиграция обаче се увеличава постоянно.
13 500 деца са напуснали класната стая в
общообразователните училища през уче-
бната 2012/2013 г. Това е със 700 деца по-
малко спрямо предходната учебна година и
с 6100 деца по-малко спрямо 2009/2010
г.Данните за ранно отпадналите ученици са
част от отчета за свършеното по национал-
ната стратегия за демографско развитие на
населението у нас до 2030 г. Според доку-
мента населението намалява с по-забавени
темпове. В резултат на естествения прираст
българите са се стопили с близо 38 хил.

Данните за ранно отпадналите ученици са
част от отчета за свършеното по национал-
ната стратегия за демографско развитие на
населението у нас до 2030 г. Според доку-
мента населението намалява с по-забавени
темпове. В резултат на естествения прираст
българите са се стопили с близо 38 хил.

След като стана ясно, че фирма „Лиел
Констракшън” не разполага с необходи-
мия технически ресурс, за да осигури ка-
чественото сметосъбиране и сметоизвоз-
ване в община Перник, в началото на тази
седмица беше проведено заседание на
общинския кризисен щаб. На него бе
взето решение да се потърси помощ от-
вън. В резултат на това, в Перник дойде
доста техника и си пролича, че започна
да се чисти. В тази връзка  помолихме
заместник-кметът по строителството в об-
щина Перник-инж. Росен Йорданов да
внесе малко яснота за ситуацията с бок-
лука в момента.

разговора води
Силвия ГРИГОРОВА



Рекламно  приложение

Четвъртък, 11 септември 2014 г., брой 171 /5534 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

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

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

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 33 000 лв.
6. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС - 13 000 лв.
7. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
8. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
9. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
10. Трисатен, Изток, 87кв.м, ТЕЦ, ет. 1, отремонтиран, обезопасен - 55 000 лв.
11. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 49 900 лв.
12.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
13. Къщи и апартаменти в Делта Хил
14. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
15. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
16. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
17. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
18. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
19. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
20. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
21. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
22. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
23. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
24. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
25. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
26. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
27. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
29. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
31. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
33. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
34. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
2. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.
3. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ - 600 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
3. 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.
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.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 31 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, юг, ет. 3 - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 800 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 лв.; 27 000 лв.
10. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 38 800 лв.
11. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 35 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 28 000 лв.
13. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
14. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
15. Тристаен, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - по договаряне
16. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
17. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
18. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
19. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
21. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван - 41 800 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 43 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
6. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер. - 42 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 38 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 4/8, 2 тер. - 17 000 лв.

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-
шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

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

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

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

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669
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Сакскобургготски за отнетите
имоти: Излагаме се пред света

В София приветстват ”добрата
вест” за Кристалина Георгиева

На пресконференция в Минис-
терски съвет служебният минис-
тър-председател коментира въз-
торжено:

"От Брюксел пристигна добрата
вест и тя надхвърли всички наши
очаквания.

Кристалина Георгиева в следва-
щия петгодишен период ще бъде
финансовият министър на Европа.
Преизпълнен съм с възторг. Ако
бяхме на футболен мач, сигурно
щях да кажа, че Господ е бълга-
рин. Изборът на зам.-председател
е от огромно значение”.

Близнашки добави, че е горд ка-
то премиер и български гражданин,
че Кристалина Георгиева е избра-
на именно за този ресор, защото
той е изключително отговорен и
влиятелен, дори може би най-важ-
ният.

Според него тя е доказан, а и в
ЕК спазват принципа на старей-
шинството, затова имала значител-

но по-големи шансове.
Премиерът съобщи, че вече е разговарял с Георгиева по телефона и тя е заявила, че на

плещите й се стоварва огромна отговорност – бюджет от 140 млрд. евро и персонал от 30 000
служители в ЕК.

Президентът Росен Плевнелиев пък излезе с официално изявление, в което се казва:
"Когато България излъчи достоен кандидат, с необходимите качества и международен ав-

торитет, когато българската дипломация си свърши по най-добрия начин работата, това се
оценява от нашите партньори и получаваме доверието на цяла Европа, включително и за
безспорно един от най-важните ресори, какъвто е бюджетът. Надявам се с този избор всички
в България да разберем, че песимизмът ни е илюзорен и че трябва да бъдем все по-амбициоз-
ни".

По думите на държавния глава сега трябва да можем да загърбим партийните си пристрас-
тия и да подкрепяме решения, които са добри за страната. Той подчерта, че успехът на Бълга-
рия няма цвят и партийна принадлежност, а днешното събитие е без съмнение голямо пости-
жение, което ще допринесе за подобряване на позициите ни на европейската сцена.

Междувременно Бойко Борисов, който силно лобираше за кандидатурата на Кристалина
Георгиева, написа в профила си във Фейсбук:

"Това е признание както за Кристалина, така и за България и е голяма отговорност. Пожела-
вам на нея и на Жан-Клод Юнекер - един изключителен приятел на България, който започна
предизборната си кампания за председател на ЕК от зала „Арена Армеец”, много успехи в
тези сложни за Европа времена".

По-късно самата Кристалина Георгиева коментира пред български журналисти в Брюксел,
че с екипа й са гледали пресконференцията на Юнкер и от радост са изпели българския химн,
предаде БТА.

"Голямо благодаря на българското правителство - на премира Орешарски, който първи зас-
тана зад мен в конкуренцията за върховен представител на ЕС, на президента и на премиера
Близнашки", добави тя.

По нейни думи новият й пост показва сериозна заявка на България за разпределението на
отговорностите. Тя подчерта, че ще работи така, че да се види, че Европа може да разчита на
нея.

"Ще продължа да работя със сърце. Това е голяма радост, резултат от петгодишната ни
работата. Много е важно за самочувствието на българите да знаем, че можем да стоим на
равна нога с всички в Европа", добави Георгиева.

Излагаме се пред света, боли ме като българин, така Симеон Сак-
скобургготски коментира решението на съда да върне на държавата
"Царска Бистрица" и други имоти.

Неотдавна Софийският окръжен съд призна "Царска Бистрица" за
държавна собственост и бившият премиер (2011-2005 г.) трябва да го
върне.

Преди дни съдът реши той и сестра му Мария-Луиза Хробок да пре-
дадат на държавата и ловната хижа "Саръгьол" в Рила.

"Чужденци, които чуят, че една държава, която връща нещо, после
пак си го взима, ще си помислят, преди да инвестират у нас", заяви
днес той пред журналисти, цитиран от БТА.

Той изтъкна, че навремето правителството на Отечествения фронт с
министър-председател Кимон Георгиев е дал на семейството му спи-
сък с личните им имоти. След това - през 1947 г., те са били одържаве-
ни, именно защото са лични.

Според него държавата едва ли би си одържавила нещо, което е
нейно.

Оттам тръгват съвършено невероятни схващания, коментира още
бившият премиер.

По думите му през 1998 г. Конституционният съд определя, че имо-
тите принадлежат на неговото семейство.

"Когато дарихме 90 хектара от "Врана", никой тогава не каза - къде
сте тръгнали, тези имоти не са ваши. Изведнъж, след като съм бил
премиер, започват малки политически дребнави вендети", посочи Сак-
скобургготски.

По думите му всичко това е за домашна консумация, но лошото
било пред света и всички трябвало да се замислят за тези неща.

Симеон Сакскобургготски и съпругата му Маргарита присъстваха
на откриването на фотоизложбата "Погледни София" в парка "Вра-
на". Те участваха и в представянето на уникална колекция от старин-
ни превозни средства на царското семейство.

Най-рано на 21 октомври ще е ясно
за екстрадиция на Кобляков

Софийският градски съд (СГС) отложи за 21-ви октомври делото за ек-
страдицията на руския активист Николай Кобляков.

Той бе задържан у нас заради заповед за арест, издадена от Интерпол.
Мъжът, който е с руско и френско гражданство, е издирван от руската
прокуратура по подозрение, че незаконно е присвоил имущество за ми-
лиони.

Той остава в България, тъй като съдът не уважи искането на адвокатите
да му бъде дадено временно разрешение да напусне страната заради
работа по негови социални проекти, предаде БНР.

Съдът постанови да бъде изискана информация от Русия за действието
на определени законови разпоредби за периода от 2004 до 26 септември
2005 г. Съдът ще очаква информация в 30-дневен срок дали деянието, за
което Кобляков е обвинен от руска страна, е било амнистирано.

Вчера Софийски апелативен съд (САС) промени мярката за неотклоне-
ние на  Кобляков от „домашен арест” на „подписка”.

Кобляков е основател на организацията „Свободна Русия", която от
години протестира срещу президента Владимир Путин и в подкрепа на
руски опозиционери и политически затворници.

Активистът вече поиска политическо убежище от президента Росен Плев-
нелиев.

Българският хелзинкски комитет го подкрепи изцяло за политическо
убежище у нас.

Паркомясто в Ню Йорк струва 1 милион долара
Местата в подземния

паркинг на жилищен блок в
строеж в скъпия нюйоркски
квартал Сохо струват колкото
хубава къща в Далас или
Сиатъл - 1 милион долара.

Блокът има 10 места в
подземен гараж, съобщи
Асошиейтед прес, цитирана от
БТА.

Цената им на квадратен
метър е два пъти повече,
отколкото на апартаментите в
него.

Апартаментите са с по три
спални и струват от 8 до 10
милиона долара, при цена 3100
долара на кв. фут (1 кв. фут =
0,09 кв. м).

Местата за паркиране са с
цена от 5000 до 6666 долара за
квадратен фут.

Шон Ошър от брокерската
компания, която продава
жилищата, обясни, че в района
почти няма места за паркиране
и затова те искат да поставят
нов стандарт.



Мозайка10 Съперник11 септември 2014 г.

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице"/п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север- юг" - сериал, с. 2, еп. 20
21:30"Изабел Кастилска" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Менталист: Крадецът на мисли"
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00bTV Новините /п./
04:30"Цветовете на любовта" /п./- сериал

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"Убийства в Мидсъмър" - сериал
11:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:00Новините на Нова
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Съдебен спор" - предаване на НТВ
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00Х Factor - музикално шоу
22:00Касъл" - сериен филм, 6 сезон
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"До смърт" - сериен филм, 4 сезон
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно:
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно:
13:00Международен тенис турнир
15:15Вирусите атакуват анимационен
16:00По света и у нас
16:20Малки истории /п/
16:30Дързост и красота тв филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците тв филм /3 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
21:00Булката примамка игрален филм
22:25Парламентарни избори 2014:
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014:
23:00Зелена светлина
23:05Световно първенство по борба
23:25Момчетата от "Медисън авеню"
00:15Бързо, лесно, вусно
00:25Мотоспорт екстра
00:55Здравето отблизо /п/
01:55Денят започва с Култура /п/
03:10По света и у нас /п от 20:00/
03:40Булката примамка игрален филм /п/
04:05Момчетата от "Медисън авеню" т
04:50Дързост и красота тв филм

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но дали

винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща. Хубав мо-
мент да направите някои промени в
обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви

днес ще е много по-
приятно от обикнове-

но, благодарение на сърдечните въл-
нения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви днес ще е прос-

то завидно. А това ес-
тествено ще има поло-
жителен резултат.

Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внимавай-
те. Днес трудно ще кон-

тролирате страстите си. Наблегне-
те на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се вслушате в

чуждото мнение. Опи-
тайте се да бъдете обе-
ктивни и не прекарвай-
те всичко през призма-

та на емоциите, може сериозно
да се депресирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднати-

те надежди.Дано не останете разо-
чаровани,но както е казано - най-
много сълзи са пролени заради сбъд-

нато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви поизнерви, но
по-скоро би повлияло зле на околни-
те. Проявете повече чувство за ху-

мор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново и необичайно.
Някое екстремно преживяване сил-
но би ви заинтригувало. Все пак бъ-
дете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се

почувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-
тигне- те.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

п р е к а - рате деня в компа-
нията на приятели. Ще ви въл-

нуват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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Ãåîðãè  Ïúðâàíîâ ñå ñâúðçà ñ ÂÊ „Ìèíüîð”
Заместник-кметът Петър Първанов стана президент на клуба

бъдещия проекто-бю-
джет най-сериозното
перо би трябвало да
отиде за заплати и
екипировка ,отделно в
него не са включени
разходи за привеждане
на залата в съот-
ветствие с изисква-
нията на федерация-
та. От там пък скоро
ще минават на про-
верка и ще определят
до какъв етап от пър-
венството могат да
се играят срещи там.
Така съществува ва-
риант в зала „Борис
Гюдеров“ да се изи-

Страницата подготви Яне Анестиев

„Бенковски” с  първа
победа в първенството

Отборът на „Бенковски” (Копаница) ре-
гистрира първата си победа още в пър-
вия кръг на първенството на група „А” 2
от областния футболен шампионат, като
спечели домакинството си срещу
„Струмски сокол”(Калища) с 2:0. Дома-
кините вкараха по едно попадение през
двете полувремена. В първото Петко
Петков ги изведе напред, а десет минути
преди края на срещата Данислав Лаза-
ров вкара още веднъж и на практика ре-
ши мача. В следващия кръг „Струмски
сокол” приема в  Калища  отборът на
„Сарата”(Долни Раковец), а „Бенковски”
гостува в Кошарево на местния „Буря”.

Над 65 хил. лв. са
осигурени за стипендии 

на млади  спортисти
Правителството одобри допълнителни

трансфери по бюджетите на общини
вразмер на 65 475 лв. за изплащане на
стипендии на учениците за постигнати
успехи в областта на спорта. Средствата
са предвидени в централния бюджет ка-
то част от Програмата на мерките за зак-
рила на деца с изявени дарби и с тях ще
бъдат осигурени 59 стипендии.Програма-
та беше приета през м. април т. г. Тя
предвижда насърчаване на творческите,
научните и спортните заложби и потреб-
ности на деца с изявени дарби, заели
призови класирания в национални и
международни конкурси, състезания и
олимпиади, чрез еднократно финансово
подпомагане и едногодишни стипен-
дии.Реализирането на предвидените
мерки ще позволи ранно откриване и на-
сочване на деца с изявени спортни за-
ложби и създаване на спортен резерв,
насърчаване и подпомагане участието и
достойното им представяне в състеза-
ния от държавния и международния
спортен календар, създаване на мотива-
ция и положителна нагласа в децата за -
системни занимания с физически упраж-
нения и спорт и стимул за постигане на
спортни резултати. През м. юни бяха от-
пуснати над 137 хил. лв. за учениците от
държавните спортни училища. 

граят срещите от ре-
довния сезон, а ако
„Миньор“ се класира
за плейофната фаза,
да домакинства някъ-
де другаде. От феде-
рацията засега имат
най-сериозни претен-
ции към осветление-
то и отоплението на
залата,чиито качес-
тва са добре извес-
тни на всеки любител
на футбола, който
влеза в нея. А през
следващата година
ще се празнува и 60
години организиран
волейбол в Перник.

Георги Първанов бе-
ше избран за почетен
президент на перниш-
кия волейболен клуб
„Миньор“. Това стана

цът Максуел Холт го
следва с 19 (0,90), а
Маркус Бьоме от Гер-
мания допълва трой-
ката с 15 (0,88). Май-
сторите на асовете
са Дмитрий Мусерски
от Русия с 16 (0,89
средно на гейм), Юан
от Китай с 14 (0,82) и
Рикардо Лукарели от
Бразилия с 11 (0,61). В
защита лидер е либе-
рото на Франция
Женя Гребеников с 98
спасени топки (4,67
средно на гейм), а в
посрещане - Фархад
Гаеми от Иран с 63,9
%. При отборните
класации в атака най-
добре се е представил
отборът на Канада с
55,38 % в нападение, а
България е на девето
място с 47,75 %. Най-
много блокади е напра-
вил тимът на Иран -

След края на първа-
та фаза на Световно-
то първенство в Пол-
ша най-резултатният
играч е нападателят
на Франция Антонин
Рузие, който заби 97
точки за пет мача в
група D. На второ
място го следва Кер-
вин Пинеруа от Вене-
цуела с 92, а тройка-
та допълва китаецът
Юан с 90. Сред първи-
те десет при реализа-
торите няма българ-
ски волейболист, а
звездата на Италия
Иван Зайцев дели сед-
мото място с напада-
теля на САЩ Матю
Андерсън, след като
двамата реализираха
по 82 точки. При бло-
кировачите води Се-
йеде Мусави от Иран
с 30 (или 1,50 средно
на гейм). Американе-

Националите – пети на
посрещане на световното

70 (3,5 средно на
гейм), а момчетата
на Пламен Константи-
нов заемат осмо
място с 56 точки
(2,67). При асовете
очаквано лидер е Ру-
сия с 42 (2,33 средно
на гейм), а България е
на осма позиция с 30
(1,43). Прави впечат-
ление, че България е
на пето място според
посрещането. Дали за-
ради Пламен Констан-
тинов, който бе сред
най-добрите посреща-
чи в света и логично
държи на този елемен-
т и като селекционер
или заради нещо дру-
го, но е факт, че бъл-
гарските национали са
израснали на този еле-
мент и имат 47,48 %
след първите пет ма-
ча. Лидер е отборът
на Полша с 57, 37 %.

факт на общото съб-
рание на клуба, което
се  проведе тази ве-
чер в зала „Борис Гю-
деров“. На него беше
избран и почетен дея-
тел на пернишкия во-
лейбол в лицето на
Ангел Коритаров. За
него ще бъде израбо-
тен почетен плакет и
той ще му бъде връ-
чен по време на поред-
ния 14-ти турнир
„Борис Гюдеров“.  До-
сегашният президент
на ВК „Миньор“ Ан-
тон Костадинов сам
се оттегли от поста

и стана заместник-
председател на клуба,
който ще отговаря
специално за детско-
юношеския  волейбол
в клуба. За президент
на ВК „Миньор“ беше
избран заместник-кме-
тът на община Пер-
ник Петър Първанов.
На него му предстои
нелеката задача  да се
бори за осигуряване
на бюджета на клуба.
За прилично пред-
ставяне само до края
на годината са необ-
ходими малко повече
от 80 хиляди лева. От

„Светля” и „Вихър”
не се победиха

Двата отбора изиграха оспорван мач в
първия кръг на първенството на група „А”
2 от областния футболен шампионат и не
успяха да излъчат победител. Гостите от-
криха резултата чрез Владимир Владими-
ров в 11-та минута, а след още 15 Марио
Методиев от „Светля” възстанови равенс-
твото. Отново той даже изведе домакините
напред в 60-та минута на срещата , като
вкара нов гол. Само три минути по-късно
обаче Крум Христов от отбора на гостите
постигна гол за 2:2 и при този резултат за-
върши мача. В следващия кръг „Светля”
гостува в Гълъбник на „Свраките”, докато
„Вихър” приема на своя стадион отбора на
„Левски”(Егълница)

Борците без медал засега
 България остана без медал в свободния

стил при мъжете на световното в узбекис-
танската столица. Контузия в ребрата изва-
ди от играта най-силния ни коз - втория от
миналогодишния шампионат на планетата
Владимир Дубов (61 кг). .Драмата се разви
в 1/4-финалния двубой с Проджабари (Ира-
н). При 1:2 т. в края на първата част боре-
цът от Техеран направи “носене през мост”
и неволно при захвата контузи Дубов в
ребрата.Националът опита да продължи
битката, но подобно на Михаил Ганев в
първия ден не издържа на болката и се
стигна до загуба с 1:12 за 3,55 мин. Час по-
късно в репешажите Дубов излезе след
медицинска намеса и поведе с 5:0 на мон-
голеца Еншахан. Но травмата се оказа се-
риозна и под нейно въздействие той до-
пусна обрат - 5:7. А преди фаталната схват-
ка националът не само записа 2 безпроб-
лемни победи над японец и македонец и
стана един от любимците на седемхиля-
дната публика.Световното тази година до-
несе толкова травми на българите, колкото
те не са имали на състезанията в послед-
ните два олимпийски цикъла. А сякаш в
името на някаква черна хроника Леонид
Базан (74 кг) си глътна езика в началото на
схватката с Гайдаров (Беларус) и след ле-
карска намеса продължи само за протоко-
ла - 5:12.Последният ни шести представи-
тел Борислав Новачков (65) пропусна шанс
да пробие до медалите, както направи на
Евро 2014. След убедителна победа над бо-
рец от Тюркменистан нашият ас проведе
грешно тактически битката с Нюроков (Бе-
ларус) и при равенство 4:4 загуби заради
по-добро качество на техническите точки
на съперника.Резултати: 61 кг Владимир
Дубов - Камои (Япония) 6:3, Алари (Маке-
дония) 14:4, Порджабари (Иран) 1:12 65 кг
Борислав Новачков - Боряков(Тюркменис-
тан) 10:0, Нурюков (Беларус) загуба при
4:4. 74 кг Леонид Базан - Гайдаров (Бела-
рус) 5:12.България е първа по спечелени
медали от световни първенства по борба
сочи официалният бюлетин за шампионата
в Узбекистан. От 1957-а до 2013-а година в
актива на най-успешния наш спорт са за-
писани общо 244 отличия, от които 61 злат-
ни, 89 сребърни и 94 бронзови.След Бълга-
рия в класацията са Япония (220 медала),
САЩ (213), Русия (200), Иран (152), Турция
(150) Унгария (109), Швеция (97), Куба (89)
и др.Общо 63 страни са ликували с отли-
чия в трите стила борба. От класацията от-
пада обаче абсолютният власетелин -
СССР, който от 1953-а до разпадането на
съюза през 1991-а е отвоювал 416 медала
на световни шампионати, от които 254 тит-
ли.Чартър води 200 фенове от ЧукоткаЧар-
търен полет от Чукотка с 200 запалянковци
на борда стана хит на световното. Фенове-
те подкрепяха мощно своя кадър Виктор
Лебедев (Русия), но двукратният световен
шампион не стигна до медалите. Чукчите
вече са големият спонсор на сборная - ло-
гото на най-голямата фирма за добив на
диаманти в страната им блести върху три-
ката на борците. Концернът смени на тази
позиция популярни нефтени компании.

бивават в общинска-
та база в Рударци. Ще
се направят опити да
бъде поканен и сръб-
ски волейболен тим,
за да стане междуна-
родното участие по-
ярко. За разлика от
други години, този
път дните на турни-
ра няма да съвпаднат
с деня на града, тъй
като тогава ще за-
почне първенството
на Суперлигата. Най-
вероятно отборите

ще се съберат в Пер-
ник седмица по-рано и
тези дати ще са из-
ключително удобни за
повечето отбори от
волейболния елит. Та-
ка турнирът, който
започна като състеза-
ние за юноши младша
възраст, премина в
юноши старша, за да
стигне до мъжкия си
вариант следва своя
естествен път, за да
има международен ха-
рактер. 

Турнирът „Борис
Гюдеров”, който ще се
проведе за 14-ти път
в Перник почти сигур-
но ще  е с международ-
но участие. За частие
в турнира ще бъде по-
канен гръцкия „Орес-
тиада”, на който пер-
ничани гостуваха по-
рано през годината.
От страна на домаки-
ните ще бъдат поети
разходите по престоя
на гръцките волейбо-
листи, които ще пре-

Турнирът „Борис Гюдеров”
става международен



АПРОПО

КРЕПОСТТА КРАКРА ЗА-
ПОЧВА ДА ПРИВЛИЧА
ВСЕ ПО-УПОРИТО НЕ СА-
МО любителите на исто-
рията, но и обикновените

туристи. Последната модна тенденция
е свързана с раздаването на таблети и
минерална вода на гостите. Похвално!
Таблетите разширяват кръгозора в ис-
торически план и посетителят започва
да се чувства почти като ученик пред
държавен изпит по предмета. А вода-
та има толкова символика, колкото
никое друго природно богатство. От
една страна може да мине зе минерал-
на, демек лековита. От друга страна е
в унисон с философската мъдрост, че
всичко тече и се променя. И че благо-
дарение на нея боляринът Кракра е
държал толкова време непревземаема
крепостта. А и накрая има практическа
функция – какво по-голямо удоволс-
твие от това да изпиеш бутилчица сту-
дена течност, след като си бъхтил баи-
ра половин час изнанагорното. С тия
екстри туристическата ни забележи-
телност започва да става многофун-
кционална. А и не малко перничани
вече използват хубавото време да
ударят една разходка на чист въздух,
кафе и биричка и да погледат града
отвисоко. Само да не прекаляват с
другите течности – огнените – че ду-
хът на Кракра ще се възмути.

АБЕ ТИЯ СОФИЯНЦИ НАИСТИНА
СЕ ОКАЗАХА СПЕЦОВЕ В ПОЧИС-
ТВАНЕТО НА БОКЛУКА. Общината
ги извика на пожар и те си свършиха
работата като пожарникари – бързо и
качествено. Е, изпразниха само кофи-
те, а не камарите около тях, обаче та-
ка било по договор. Щом като само за
три дена хората заподозряха положи-
телната външна намеса, значи изводи-
те са ясни. Никой не е пророк в собс-
твената си страна, обаче за чистачите
това не би трябвало да важи. Щом ус-
пешно си внесохме пророци отвън,
явно така ще е и в бъдеще. Само да не
ни стане навик като видим зор по ка-
къвто и да е проблем, да звъним на
Фандъкова да ни оправи...
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Калин Томов остава с най-тежката мярка въпреки нанесената му черепна травма

Дупничанин се преобърна в дере
и се заби в ограда край Драгичево

Любомира ПЕЛОВА
41-годишен мъж

е пострадал при
пътнотранспортно
произшествие.

Инцидентът е ста-
нал вчера сутрин-
та, петнадесетина
минути след 7 часа в района на перниш-
кото село Драгичево. Лек автомобил
„Ситроен”, управляван от 41-годишен
жител на Дупница, пътувайки за столица-
та, навлязъл в лентата за насрещно дви-
жение и се преобърнал в дере, удряйки
се в ограда на дворно място. Шофьорът е
бил сам в колата и е настанен във Воен-
номедицинска академия – София с гръд-
на травма и фрактура на лопатка на клю-
чица, без опасност за живота.Взета му е
кръвна проба за химичен анализ и рабо-
тата по случая продължава.

риозно и самият Ка-
лин Томов. Той има до-
кументи от Спешния
център за получени
травми и препоръка
да бъде прегледан от
стоматолог и трав-
матолог за по-ната-
тъшното му лечение.
Както поясни адво-
кат Тодорова, става
дума за черепно-мо-
зъчна травма. Според
нея необосновано
тежката мярка е ре-
зултат и от медий-
ния натиск и агресив-
ната настойчивост
на ТВ 7, които впро-
чем са обясними, като
се има предвид че при
инцидента пострада-
ха двама журналисти,
счупена бе и камерата
на оператора.

Наложената вчера
мярка за неотклоне-
ние може да бъде об-
жалвана и протести-
рана пред състав на
Окръжен съд – Пер-
ник. Заседанието е
насрочено за 17-ти
септември от 11 ча-

са. Двамата адвокати
на заподозрените за
боя в дискотеката,
при който пострада
екипът на ТВ7 ще оба-
жалват решението на
Районния съд.

Във връзка със скан-
дала, който тресе не
само Перник от не-
деля насам, в миньор-
ския град обаче се го-
вори вече на глас, че
става дума за нова
война за наркопазара.
По неофициална ин-
формация още преди
около година Томов
изгонил от заведение-
то пласьорите на из-
вестен пернишки биз-
несмен, близък до дуп-
нишките братя Гале-
ви. Акцията в неделя
е ответен удар срещу
него. Говори се и че
ударът срещу популя-
рното в града заведе-
ние е свързано с пред-
стоящото откриване
на конкурентна диско-
тека, свързана с въп-
росния бизнесмен, в
същата сграда.

Точно обратна бе по-
зицията на защитата.
Няма опасност да се
укрият, тъй като два-
ма са се явили в поли-
цията щом са получи-
ли призовките за раз-
пит, имат постоянна
адресна регистрация,
не са се укривали, не са
обявявани за издирва-
не, чисто е и съдебно-
то им минало. В съдеб-
на зала адвокат Елена
Тодорова огласи и още
един факт – не е спа-
зен тридневния срок
преди гледането на
мярката за неотклоне-
ние , в който трябва
да е връчена призовка-
та, а това е станало
едва на 9 септември
т.г. в 17,20 часа.

Според адвокат
Терзийски, видно от
доказателствата ,
има сбиване, които се
характеризира според
свидетелските пока-
зания като меле, при
което е пострадал се-

Пернишки полицаи наградени
за Деня на Съединението

дал «100
г о д и н и
незави -
с и м а
Б ъ л г а -
рия» и
п о ч е т -
на  кар-
та на
о ф и ц е -
ра бе
у д о -
с т о е н
М а й о р
Ч а в д а р
Гебов ,

за родолюбивата му
и патриотична дей-
ност. Почетна гра-
мота  и почетна
карта на офицера по-
лучи  Ваня Оприкова,

за заслугите й към
обществото на град
Перник и работата й
с подрастващото
поколение.

Борис Николов и
Даниела Тронкова
поздравиха всички
служители на поли-
цията и изразиха го-
товност, за по-ната-
тъшно сътрудни-
чество и съвместна
работа. Директорът
на ОДМВР  Славчо
Станиславов благо-
дари за отличията и
за добрата съвмес-
тната работа със
Съюза на военноин-
валидните коопера-
ции в страната.

Любомира ПЕЛОВА
Двама служители

на Областната ди-
рекция на МВР в Пер-
ник бяха наградени
по случай 6 септем-
ври Ден на Съедине-
нието. Съюзът на
военноинвалидните
кооперации в Бълга-
рия, като представи-
тел на военнородо-
любивите организа-
ции и патриотични-
те  съюзи в страна-
та отличи двама слу-
жители на дирекция-
та. Церемонията се
състоя в сградата
на полицията, в при-
съствието на целия
ръководен състав.
Отличията бяха
връчени от Борис
Николов – председа-
тел на организация-
та и Даниела Тронко-
ва – секретар. С Ме-

Шестима пострадали
и един загинал при пожари
от началото на годината
От началото на годината до началото на

годината пожарникарите в Пернишко са
реагирали на 935 повикнванията. Те са с 35
повече в сравнение със същия период на
предходната година, сочи справка на Ре-
гионалната дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението”. При 141 от
тях става дума за пожари с нанесени мате-
риални загуби срещу 130 за предходния от-
четен период. Пожарите без материални за-
губи са 399 и също са повече в сравнение с
2013-та година.

При инцидентите, при които вилнели огне-
ните езици, са пострадали шестима души, а
един е загинал, като черната статистика е
абсолютно идентична с първите осем месе-
ца на миналата година.

Освен в гасенето на пожари, огнеборците
от региона са участвали в 43 аварийно- спа-
сителни дейности и 297 помощни операции.
Те са давали 8 дежурства на мероприятия
срещу 19 за същия период на 2013 година.
Спад има и при лъжливите повиквания. Те
са 47 при 55 за предходния период.

МВР: Няма липсващи
1 милион гласове

Зам.-министър Филип Гунев предостави
справка за валидните документи на бъл-
гарските граждани, които към датата на
изборите ще могат да упражнят правото си
на глас. „Няма 1 милион липсващи гласо-
ве“, категоричен беше зам.-министърът на
вътрешните работи Филип Гунев.  По време
на третото заседание на Гражданския бор-
д  за свободни и прозрачни избори той
представи справка на Дирекция «Българ-
ски документи за самоличност» във връз-
ка с дискусията на предходното заседа-
ние на Борда относно избирателните спи-
съци. По данни на МВР към 1 септември
има 6 769 000 активни лични карти на лица
над 18 годишна възраст, а до изборния
ден още 7 800 души ще навършат пълноле-
тие и ще имат право на глас. 51 000 граж-
дани са със зелени паспорти, а 14 252 имат
само паспорт и нямат лична карта. 78 000
души не са си извадили лична карта, въп-
реки че имат право. По думите на Гунев по-
не 600 000 граждани, които имат лични
карти и са в избирателните списъци, жи-
веят извън страната.         

Следващия понеделник Гражданският
борд ще обсъди въпросите, касаещи прес-
тъпленията, нарушенията на правилата на
изборния процес и превенцията. Ще бъдат
обсъдени още социологическите проучва-
ния, както и разяснителната кампания.

Любомира ПЕЛОВА
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