
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

”
ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се в разликата!

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

беше спокоен и усмих-
нат и тогава разбрах-
ме, че нещо се случ-
ва.“

успя да се укрие от
правосъдието и в мо-
мента е в неизвес-
тност. Михаил Въжа-
ров, баща на убития
Кирил, припомня: „Съ-
дия Ченалова го оп-
равда по много инте-
ресен начин. Тя няма-
ше избор и трябваше
да го осъди, но назна-
чи безпрецедентна
медицинска експерти-
за, дадена на сканда-
лен медик, срещу кого-
то сме изпращали сиг-
нали. Подозирам я в
много неща. В един мо-
мент промени отно-
шението си към нас,
което беше страшно
очебийно. В съдебна-
та зала едва ли не ние
станахме подсъдими-
те, а Илиян Тодоров
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.581 лв.
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Скандалът около съдия Румяна Ченалова разбуни духовете по темата
Любомира ПЕЛОВА

Темата за убийство
на двете момчета
пред дискотека “Соло-
” отново излезе на
дневен ред. И пернича-
ни, и близки на двете
жертви си припомни-
ха, че именно скандал-
ната служителка на
Темида – съдия Рум-
яна Ченалова, която
бе  уличена от френ-
ски посланик в нечес-
тна игра, оправда на
първа инстанция ка-
то съдия в Софийски
градски съд с мотиви-
те, че срещу него
няма доказателства
подсъдимият Илиян
Тодоров. На втора ин-
станция Илиян Тодо-
ров  бе осъден на до-
животен затвор, но
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Променлива
облачност

Св.
преподобни

Даниил
Стълпник

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

Евтино до
безумие

То бива евтиния, ама вече
стана прекалено. Тая цена на горивата не
дава мирен сън на управляващите. Меж-
дународното положение им бръкна яко в
здравето и те изпаднаха в състояние на
лекар от Бърза помощ след посещение в
ромски квартал.

Когато преди няколко години нефтът
на световните борси растеше не с дни, а
с часове, всичко беше о кей. Цените на
дребно се вдигаха, народът псуваше, а
властта тихо се радваше. Заради акцизи-
те. Сега е точно обратното – цените на
световните пазари падат като пребити,
народът ликува, а властта тихо псува.
Пак заради акцизите.

И какво излиза от цялата схема? Напук
на всякаква логика евтинията е вредна за
нашето здраве. Поне така се опитват да
ни го представят. Щяла да спъне расте-
жа и което е най-гадното – да намали при-
ходите в хазната от мита, такси и акци-
зи, та догодина бюджетът да дрънчи на
кухо. Което е добро за народа, е лошо за
държавата... Ама нали пеем и една друга
песен – че народът е държавата. Кой пе-
чели от евтинията и защо трябва да се
радваме, когато от сиромаха съдират по
още една бензинова кожа?

Затова – долу международното поло-
жение! Да живее скъпотията!

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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Зоя ИВАНОВА
Шест нови случая

на ентероколит са
били регистрирани
миналата седмица в
Перник, болните се
лекуват в Инфек-
циозното отделение
на пернишката бол-

ница – съобщават
от регионалната
здравна инспекция.
Има един нов случай
на варицела и осем на
скарлатина.Нов слу-
чай на лаймска бо-
лест също фигурира
в седмичния бюле-

тин на здравната ин-
спекция.

Епидемичната об-
становка по отноше-
ние на инфекциозни-
те заболявания в Пер-
нишка област е спо-
койна. През седмица-
та се регистрирани
89 случаи на остри
респираторни забол-
явания и грип. През
седмицата инспекто-
рите на РЗИ са извър-
шили 173 проверки.
Няма  издадени нака-
зателни постановле-
ния по Закона за здра-
вето. 

Чревни инфекции мъчат перничани
Пиян шофьор

предизвика ПТП
Любомира ПЕЛОВА

Бързо производство срещу пиян шофьор,
предизвикал леко пътнотранспортно произ-
шествие е започнато в Перник.

Инцидентът е станал около 2 часа минала-
та нощ, на улица „Скачок” в областния цен-
тър. Лек автомобил „Ауди” ударил паркиран
„Фиат”. Возилото е управлявал 20-годиш-
ния М.П. При изпробване водача на аудито
за алкохол с техническо средство дрегерът
е отчел 1,63 промила, уточниха от пресцен-
търа на Областната дирекция на МВР. Взета
му е и кръвна проба за хиимически анализ и
работата по случая продължава.
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От тях 2,3 милиона са за новото депо за твърди битови отпадъци
Любомира ПЕЛОВА

План-сметката за
поддържането на чис-
тотата в община
Перник ще трябва да
бъде приета на пос-
ледното за тази годи-
на заседание на Об-
щинския съвет, кое-
то вероятно ще се
проведе на 22 декем-
ври. В нея за целта са
заложени 7 310 315
лв. от които
2 334 858 лева пред-
ставляват собствен-
то участие на общи-
ната в изграждането
на регионалното депо
за твърди битови
отпадъци. Парите за
хигиената в община-
та през 2015 година

са с 91 240 лв по-малко
в сравнение със зало-
жените за 2014-та.

Сметосъбирането и
сметоизвозването,
както и поддържане
на териториите за
обществено ползване
през лятото и зима-
та, ще струват
2 400 000 лева, включ-
ващи и снегопочис-
тване. За 2015-та го-
дина обаче пари за за-
купуването на нови
съдове за смет не са
предвидени. За под-
държане на чистота-
та на главни и вто-
ростепенни улици и
тротоари през лято-
то ще бъдат похарче-
ни 300 000 лв, с 60 хил-

яди по-малко са пред-
видените пари за та-
зи цел през зимните
месеци. 240 000 лв. са
определени за експлоа-
тация на депото, су-
мата за събиране и из-
возване на битовите
отпадъци до смети-

Любомира ПЕЛОВА
Заключителна кам-

пания „Водачи и пеше-
ходци за толеран-
тност на пътя” се
проведе в училището
в Трън. Инициатива-
та е в рамките на на-
ционалната кампания
„Да опазим децата на
пътя”

Заключително пре-
вантивно мероприя-
тие, организирано от
районното управле-
ние „Полиция” в гра-
ничната община се
проведе с ученици от
5-ти клас на СОУ „Гео
Милев”. Кампанията
„Водачи и пешеходци

Петокласници се обучаваха за
безопасно поведение на пътя

за толерантност на
пътя” стартира на 1-
ви ноември тази годи-
на. Целта е да се пови-
ши културата на под-
растващите, свърза-
на с безопасността
на движението. Слу-
жители от „Пътна
полиция” са провели
10-минутни беседи с
малчугани и родители
от 3 и 4-ти клас и са-
мо с деца от 5-ти до
10-ти клас. Заключи-
телната инициатива
с ученици от 5-ти
клас е преминала в
рамките на виктори-
на на тема „Аз позна-
вам правилата за дви-

Езиковата в Перник води
класацията с най-много

отличници в региона
Виктория СТАНКОВА

ГПЧЕ „Симеон Радев” в Перник е учили-
щето с най-много отличници в региона. От
около 800 ученици, 212 имат отличен успех.
Езиковата гимназия е и единствената в об-
ластта, която получава допълнителни
средства за стипендии за постигнати обра-
зователни успехи. Средствата са по силата
на заповед на просветния министър от 11
април 2014 г., уточни зам.-кметът по обра-
зование и култура Румяна Гьорева.

Тъй като ГПЧЕ попада във втора група
училища, отличниците ще получат по 37 лв.
допълнително плюс стипендиите, които по-
лучават за това, че залягат здраво над кни-
гите.

На 100% са разплатени компенсаците за
превоз на пътуващите ученици до 16 годи-
ни, обяви Гьорева. Училищата чакаха тези
пари от 4 месеца насам. Близо 47 000 лв. е
сумата за превозвачите, с които учебните
заведения са сключили договор за тран-
спорт на пътуващите ученици. Тези пари се
получават 3 пъти годишно. 

Общинските училища
ще получат допълнително

над 6,6 млн. лв.
Виктория СТАНКОВА

Правителството прие три постановления,
с които одобри над 6,6 млн. лв. допълнител-
ни трансфери по бюджетите на общините за
образователни дейности в училищата.

Общо 4 989 792 лв. са определени за дей-
ности, изпълнявани от общинските училища
по две от националните програми за разви-
тие на средното образование. Средствата,
които се предоставят по НП “Оптимизация
на училищната мрежа” с модул “Оптимизи-
ране на вътрешната структура на училища-
та и самостоятелните общежития” са в раз-
мер на 4 963 806 лв., а по НП “Модерниза-
ция на материалната база в училище” с мо-
дул “Подобряване на училищната среда” –
25 986 лв. за купуване на оборудване и об-
завеждане. Финансирането се осигурява
за сметка на предвидените в централния
бюджет и за сметка на намаляване на ут-
върдените разходи по бюджета на МОН.

С друго постановление кабинетът одобри
трансфери по бюджетите на общини в раз-
мер на 234 699 лв. за изпълнение на НП “На
училище без отсъствия”, мярка “Без свобо-
ден час”. Средствата са за изплащане на
реално взети учебни часове от заместващи
учители и възпитатели с цел непропускане
на учебно съдържание и възможности за
достатъчно време за усвояването му.

Отпуснати бяха и 1 431 512 лв. за допъл-
нително финансиране на обхванатите уче-
ници в целодневна организация на учебни-
я ден и за защитени училища за учебната
2014/2015 година. Близо 1,4 млн. лв. се пре-
доставят за включване на учениците от V
клас в целодневната организация на уче-
бния ден. За промените в списъка на защи-
тените и средищните училища се отпускат
допълнително 50 439 лв.

Средствата по последните две постанов-
ления са заложени в бюджета на МОН.

жение по пътищата”,
както и със забавни и
спортни игри със със-
тезателен характер.
В рамките на теоре-
тичната част децата
са получили грамоти
за първо, второ и
трето място от слу-
жители на трънско-
то полицейско управ-
ление. Връчени са и
други награди, осигу-
рени от общинското
ръководство на гра-
да. Организацията на
събитието е съчета-
на с традиционното
за града запалване на
коледната елха и пос-
ледвалата заря.

Кандидатите за Директни
плащания могат да правят

проверка на площите в интернет
Силвия ГРИГОРОВА

 Земеделските стопани вече могат
да проверят дали заявените от тях
площи попадат изцяло или частично в
допустимия за подпомагане слой
„Площи в добро земеделско състоя-
ние” за 2014 г. Справките се извър-
шват на официалната интернет стра-
ница на Държавен фонд „Земеделие”
в раздел „Система за индивидуална
справка по Директни плащания”. Това
информираха от фонда. От там поя-
сниха, че при несъгласие с посочени-
те данни кандидатите могат да пода-
ват възражения до министъра на зе-
меделието и храните. Образци на
жалбите се генерират автоматично от
Системата за индивидуални справки
на Фонд „Земеделие”. Попълнените
документи ще се приемат до 12 януа-
ри 2015 г. в областните дирекции „Зе-
меделие”. Възраженията задължител-
но трябва да съдържат идентификато-
рите на парцелите, които не са вклю-
чени в допустимия слой за подпома-
гане.

  При затруднение в проверките на
данните или при подаването на възра-
женията, земеделските производите-
ли могат да се обърнат за помощ към
областните и общинските служби по
земеделие към Министерството на зе-
меделието и храните.

  След разглеждането на всички
постъпили възражения и в срок до 25
февруари 2015 г. ще бъде подготвен и
финалният специализиран слой „Пло-
щи в добро земеделско състояние”.
На базата на тази актуализирана ин-
формация ДФ „Земеделие” – РА ще
коригира и плащанията по схемите и
мерките, обвързани със слоя.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„Топлофикация- Перник” АД  съобщава на

своите абонати,че поради възникнала авария
на магистрален топлопровод захранващ
кв.”Изток”- Северен  клон,  се налага прек-
ратяване на топлоподаването от 5.00 часа на
11.12.2014г. на  жилищните  и обществени
сгради в кв.”Изток” находящи се  на север
от ул.”Ю.Гагарин”. Ще се работи се до от-
страняване на аварията и възстановяване на
нормалното топлоподаване. Ръководството
на „Топлофикация- Перник” АД   се извинява
на гражданите за причиненото неудобство.

щето е фиксирана на
1 860 000 лв.  За по-
чистване на нерегла-
ментирани сметища и
реултивация на за-
мърсени терени са
отделени 100 000 лв.
745 000 лв. са заложе-
ни за лятно почис-

тване на площади, ал-
еи, междублокови
пространства, парко-
ви тереитории и гро-
бищни паркове. 1 490
457 лв. са отчисления
по чл. 60 и чл. 64 от
Закона за управление
на отпадъците .

Виктория СТАНКОВА
НЧ “Съзнание-

1922г.” организира
творчески ден на ху-
дожници под надслов
“Да творим заедно за
Коледа”. Проявата ще
бъде на 11 декем-
ври.Творческият ден
ще се проведе в гале-
рия “Марин Гогев”.

25 художници са
потвърдили участие-
то си. Всеки от тях

Художници творят за Коледа
ще разполага с някол-
ко часа, за да сътвори
творба с коледна те-
матика.

Началният и край-
ният час на проявата
са отворени -от ран-
ните следобедни часо-
ве,когато галерията
ще приема творците.
След завършването
на творбите ,те ще
бъдат аранжирани в
галерията и ще рад-

ват посетителите
преди Коледните и но-
вогодишните празни-
ци.

“Ако проявявате
интерес не само към
готовите произведе-
ния на изкуството/
картини и пластики/,
а и към самия твор-
чески процес ,запов-
ядайте при нас!”,
споделиха организа-
торите. 
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Това обяви вчера пернишкият депутат д-р Валентин Павлов

Занижен инвеститорски
контрол в общината

Любомира ПЕЛОВА
За безотговорно занижен инвеститорски

контрол в общинската администрация на
Перник алармира новият заместник-кме-
тът Владислав Караилиев. Според него
протоколи и фактури са били подписвани
„на сляпо”, без да е извършвана проверка
на свършената работа, за която са издава-
ти финансовите документи. Така са източ-
вани излишно пари от общинската хазна,
тъй като във фактурите винаги е посочва-
на най-високата за една определена дей-
ност стойност. Никой не си е направил тру-
да да провери дали фактическото състоя-
ние на обекта отговаря на описаното в до-
кумента, заяви Караилиев. Едни от най-
драстичните случаи, които той посочи като
аргумент, е свързан с фирма, извършва-
ща поддръжка на зелени площи. Цените
са различни според това дали се мете и
чисти шума в гъста или не гъста растител-
ност. В случая обаче почти всички финан-
сови документи е работен в участъци с
гъста растителност. И естествено е трябва-
ло да се плаща по-скърпата услуга от
28,16 лв, вместо по-тънката от 16 лв. Това
просто е нереално, трябвало е да направи
впечатление на хората, които упражняват
контрол, но никой не е загледал или не е
поискал да се замисли над съдържанието
на фактурите. В бъдеще това просто няма
да се случи, е категоричен зам.градона-
чалникът. Новият кметски екип е набел-
язал поредица от мерки за ограничаване
на излишните разходи на средства, а ин-
веститорският контрол ще бъде затегнат
строго, заяви Караилиев. Поради тази
причина и заради финансовото приключ-
ване на годината са прекратени отпуските
на трима служители от контролния отдел
на община Перник.

28 свободни работни места
предлага Бюрото по труда

Силвия ГРИГОРОВА 
И тази седмица свободните работни мес-

та намаляха с още 5 в сравнение с измина-
лата. Дирекция „Бюро по труда” предлага
на безработните хора тази седмица 28 сво-
бодни работни места. Повече от месец  п-
редлаганите свободни работни места на
трудовата борса намаляват. Добрата новина
е, че за разлика от миналата седмица, кога-
то броят им се редуцира с 11, то тази тази
работните места намаляха с 5. Тази седми-
ца на трудовата борса се търси само един
учител в подготвителна група. Освен това,
Бюрото по труда тази седмица предлага
свободни работни места за: 1 кредитен кон-
султант с основни компютърни познания на
граждански договор, 5 финансови съветни-
ци на граждански договор, 2 сладкари,  5
шивачи, 5 шофьори на товарен автомобил
за международни превози с категория С и
Е, психологическа пригодност и професио-
нална компетентност,  2 бармани, 1 кулокра-
нист, 1 шивач за работа в Словакия, 1 май-
стор на тестени закуски, 1 хигиенист, 1 спе-
циалист по обслужване на клиенти на тур-
ски език, 1 специалист по контрол на раз-
плащанията с добро ниво на английски ези-
к и 1 букмейкър/спортен трейдър/ с отличен
английски език.

Това, че пета поредна седмица предлага-
ните свободни работни места на трудовата
борса намаляват сериозно, буди основател-
но тревога у хората, които са останали без
препитание. Всъщност, традиционно с нас-
тъпването на есенно-зимния сезон, предла-
ганите от Бюрото по труда свободни работ-
ни места намаляват значително. Бедата е в
това, че още по- драстично намаляват пред-
лаганите свободни работни места за безра-
ботните висшисти. Докато миналата седми-
ца на тях се предлагаха 3 свободни работни
места, то тази седмица предложението е
само за 1 място. Намаление тази седмица
има и на предлаганите свободни работни
места за безработните със средно образо-
вание, макар и само с 4 работни места. Въп-
реки това, те имат по-голям шанс да си на-
мерят работа, тъй като на тях Бюрото по тру-
да им предлага в момента 27 свободни ра-
ботни места.

Фирми за бързи кредити зариват с реклами блоковете

Зоя ИВАНОВА
Депутати от раз-

лични политически
сили нищиха за поре-
ден път проблема с
изказването на
здравния министър,
относно това, че по-
лицията ще трябва
да гарантира сигур-
ността на здравни-
те екипи. Няколко
дни наред това е во-
деща тема  в нацио-
налните медии, вчера
сутринта тя про-
дължи и в ефира на
Нова телевизия. Ка-
то представител на
Р е ф о р м а т о р с к и я
блок в дискусията
участва д-р Вален-
тин Павлов.

Даниела Дариткова
от ГЕРБ , Тунчер  Кър-
джалиев от ДПС , и
Емил Райнов  от БСП
поставяха на везни
какво се прави и как-
во трябва да се нап-
рави за спешната по-
мощ. Защо ДПС иска
оставката на д-р
Москов при положе-
ние че се казват не-
щата с истинските
им имена.Защо този
проблем скара депу-
татите. Това беше
водещата нишка на
разговора.  От ДПС
изразиха  съпричас -
тност към лекарите,
жертва на насилие ,
но категорично не
приемат „един ми-
нистър  да нарича ед-
на цяла общност „по-
пулация” и  с думи на
ксенофобия и омраза
да прави характерис-

тики”.  Тунчер Кър-
джалиев заяви, че в
една демократична
държава  не може да
се допуска  това. В
една  демократична
държава  не може с
незаконни действия
да се елиминират  за-
кони. Има съд, няма
колективна, има пер-
сонална вина. Винов-
никът  да бъде съден
и да си получи въз-
мездието. Но хората
около него нямат ви-
на.

Д-р Дариткова от
ГЕРБ призна, че може
емоционалния изказ
на министъра да
срещне упрек. Но то-
ва не променя неща-
та. Нещата не са про-
менени и с законода-
телните изменения,
приети от предиш-
ното народно събра-
ние относно крими-
нализирането на на-
паденията на медици.
„Трябва да се проме-
ни отношението към
медицинските екипи.
Важно е този проб-
лем да се коментира
и обсъжда. Важни са
делата. Министъ-
рът поднесе извине-
нието си за емоцио-
налното изказване.
Но министърът
трябва да реализира
намеренията, които
е заявил” – каза д-р
Дариткова. Тя  беше
категорична, че този
бюджет ще стабили-
зира страната и не
вижда защо се от-
клонява вниманието.

Министърът на
здравеопазването е
личност, която носи
своята отговор-
ност.

На съвсем друг по-
люс пък бяха твърде-
нията на представи-
теля на БСП лява
България д-р Емил
Райнов. Той през
цялото време на дис-
кусията отстоява-
ше мнението си, че
това е начин да се
отклони вниманието
от по-важните проб-
леми. Не може това
да е тема номер едно
дни наред, а да не се
коментира бюджета,
който ще и зароби за
години наред- твър-
деше червения депу-
тат. Според него то-
ва е пушилка от
страна на управлява-
щите за отклоняване
на вниманието от да-
леч по важни неща.

Депутатът от
Перник д-р Валентин
Павлов, като пред-
ставител на Рефор-
маторския блок в
дискусията заяви, че
реформаторите зас-
тават изцяло зад д-р
Москов и намерения-
та му.

 „Той казва истина-
та, но тази истина
се чу по странен на-
чин. Д-р  Москов зас-
тана зад лекарите,
ако той не беше зас-
танал зад тях, ако
след поредната случ-
ка те не бяха отишли
на работа, какво ще-
ше да се случи?. Тдва

се случва не само в
махалите с ромско на-
селение , това се
случва в спешната
помощ, това се случ-
ва в самите спешни
отделения. Всички
чухме извинението
на министъра и всич-
ки четем какво се
случва. Това е дей-
ствителността. Аз
разговарях и с дирек-
тора на пернишката
болница. И това, кое-
то се случва не е еже-
дневие , но е много
често случващо се  и
нищо не се прави. На
6 декември през нощ-
та имаше такъв ин-
цидент в Перник в
спешното отделе-
ние. В понеделник ко-
легата от беше на ра-
бота, след като в съ-
бота през нощта бе-
ше бит. Беше на рабо-
та с подута устна.
Защото вярва, че

Любомира ПЕЛОВА
По традиция в наве-

черието на големи
празници фирми за кре-
дити – къде бързи, къ
де по-бавни, засипват
перничани с рекламни
листовки. Намираме ги
в пощенските си ку-
тии, намираме ги изси-
пани на купчини по вхо-
довете, „посети” в
дворовете.

Едната страна на
проблема, особено в
жилищните коопера-
ции, е боклукът в кой-
то се превърщат хвър-

чащите листчета. По-
притеснително е оба-
че нещо друго –фирме-
ните агенти се прес-
тарават, на тях не им
стига само да пуснат
в пощенските кутии
рекламните послания,
а услужливо ги ос-
тавят и пред вратите
на апартаментите в
блоковете. При това
многократно. Така
правят услуга на домо-
вите апаши. Неприбра-
ните листчета показ-
ват, че жилището не
се обитава постоянно

и взломаджиите имат
„зелена улица” , за да
направят своя удар.

„Кажи –речи всеки
ден намирам пред вра-
тата си подобна рек-
ламна листовка и поне-
же на етажа ни еди-
нственият обитаем
апартамент е нашият,
събирам излишните
хартийки, разхвърляни
услужливо и пред жи-
лищата на съседите.
Притеснявам се, че
този своеобразен „лак-
мус” ще улесни прсе-
тъпниците. Още пове-

че, че в многоетаж-
ният ни жилищен блок
станаха няколко обира,
извършени посред бяд
ден, докато собстве-
ниците са били на ра-
бота. Обран бе и апа-
ртамент, чиито сто-
пани отсъстваха за 3-4
дни от града. Досега
нито един от случаи-
те не е разкрит” разка-
за пред „Съперник” чи-
тателка на вестника.

Вярно е, че най-вече
пред Коледа и Нова го-
дина кредитните фир-
ми правят сериозен

оборот, тъй като
мнозина се нуждаят
от свежи пари, за да
посрещнат празници-
те, но в случая с рек-
ламните листовки не
е лошо да си при-
помнят приказката за
прекаления светец.
Щото никому не е дра-
го да посрещне Рож-
дество Христов с об-
рано жилище. А прес-
тъпниците не благо-
дарят за подадената
„информационна слам-
ка”, ориентираща ги в
обстановката...

проблемите ще се ре-
шат, защото вярва,
че системата ще се
промени” – каза д-р
Павлов „ Искам да ка-
жа защо е цялото то-
ва напрежение от
опозицията -  Появи
се един министър
който иска да напра-
ви реформи, появи се
един министър, кой-
то казва истината.
Но това на опозиция-
та не се харесва. За-
щото хаосът който
беше в Министерс-
твото на здравео-
пазването години на-

ред трябва да бъде
премахнат. Тази къ-
щичка ще бъде подре-
дена и в нея ще има
ред. На някои хора
това не им харесва”-
допълни още д-р Пав-
лов..

„Някой трябва да
осигури сигурнос-
тта на колегите, за
да могат те да си
свършат работата,
и няма никакво значе-
ние какъв е района,
ромски или не. Целта
на министър Москов
е, да може да се оси-
гури нормалната ра-
бота на екипите. Ние
не държим зад всяка
една линейка да има
патрулка , въпросът
е да има спокой-
ствие.

Това не е проблем
от една година. Как-
во направи д-р Ан-
дреева по този проб-
лем. Сега проблема се

изнася на масата , д-р
Москов има конкрет-
но решение как да се
случат нещата.
Трябва да има спокой-
ствие в работата на
спешната помощ. Не
чувам някаква защи-
та към хората с бели-
те престилки. Знае-
те ли колко хора ра-
ботят в спешната
помощ, какви са зап-
латите на тези хо-
ра.Това са проблеми
от години и те
трябва да се решат”
– каза още депута-
тът от Перник.
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Лед събори 70 стълба на компанията

Вече и децата в първи
клас ще могат да

се обучават от дома
Виктория СТАНКОВА

“Самостоятелната форма на обучение
съществува и в настоящия закон за на-
родната просвета”, поясняват образо-
вателни експерти.

“Разликата е, че според него в тази
форма могат да се обучават ученици,
навършили 16 г., а според проекта на
закон за предучилищното и училищното
образование това вече може да се слу-
чи и в задължителна училищна възраст
- тоест още от първи клас. Това е диску-
сионният въпрос. Според експертите,
първо, образователната ни система
трябва да бъде изключително гъвкава,
но и да бъде много грижовна по отно-
шение на децата”.

“Ако след обществената дискусия за-
конодателят прецени, че ще се запази
тази формулировка, трябва да има стро-
го регламентирани инструменти, които
да гарантират обхвата на всички деца и
качеството на образованието, което те
ще придобият, както и инструментариу-
ма, с който това ще бъде мерено”.

“Законът трябва да дава възможнос-
ти, но трябва да има и лостове за кон-
трол на всички разписани дейности.

Кои са любимите храни
на българските студенти

Виктория СТАНКОВА
Когато студентите се отделят от семей-

ството си те са изложени на голям емо-
ционален и кулинарен шок. Започват въп-
росите какво ще ям, къде ще ям, кой ще
ми сготви, колко често мога да си поз-
воля да се храня навън или да си поръчам
храна. Студентският живот е изпълнен с
множество купони, забавления, лекции и
почти никакво време за приготвяне на
вкусно и здравословно ястие. През чети-
рите години от следването, младежите
забравят за вкусните манджи на баба и
мама и се хранят с вредни храни, съобща-
ват от foodpanda. Международната компа-
ния за поръчка на храна, направи изслед-
ване на любимите храни сред 1000 сту-
денти. Анализите показват, че 80% от уча-
щите в София живеят предимно на пица,
пържени картофи и спагети „Болонезе”.
Едва 7% предпочитат да си приготвят са-
ми храната в квартирата или общежитие-
то. Най-притеснителен е фактът, че те „не
се сещат” да си купят плодове и зеленчу-
ци, които са полезни не само за общото
физическо състояние, но и влияят поло-
жително на паметта и концентрацията.
Студентските столове са изключителни
атрактивни по целия свят, има ги и у нас,
но много малка част от студентите ги
предпочитат, както споделят те “заради
качеството и вкуса на храната”. Друга
част от проучването показва, че едва 10%
от анкетираните са готвили, преди да на-
пуснат дома си и нямат проблеми да за-
бъркат яйца или да си сварят паста. А и
защо да готвят, след като Студентски
град, предлага на своите жители богат из-
бор от вредни, но вкусни храни? Там се
предлага разнообразие от кулинарни вку-
сове, аромати и съставки, на ниски цени,
без да се помисли за здравето на младе-
жите. За разлика от българските студенти,
ежедневното меню на английските
включва зеленчуци и месо. Друг любопи-
тен факт е, че 66 % от студентите в Колум-
бия си поръчват всеки ден храна, но тя е с
месо и зеленчуци. Ето кои са топ 10 хра-
ни, които консумират българските студен-
ти: 1. На първо място се нарежда пицата.
С пица на парче може да се сдобиеш от
всеки ъгъл, пред всеки университет или
общежитие. 2. На второ място се нареж-
дат сандвичите от добре познатите амери-
кански вериги за бързо хранене въпреки
по-високата си цена. 3. На трето място
класиката пържени картофи с бира. След
това следват паста; сандвичи; палачинки;
яйца; снаксове и чипсове; кроасани.

Силвия ГРИГОРОВА
70 стълба от еле-

ктропроводите, зах-
ранващи селищата в
Северозападна Бълга-
рия, бяха съборени от
тежък лед, много про-
водници бяха скъсани и
до момента са подме-
нени над 60 000 метра
от тях. Екипи на ком-
панията отстран-
яват повреди, но усло-
вията предизвикват
нови аварии и овлад-
яването на ситуация-

та е изключително
трудно. Аварии в съо-
ръжения и на Държав-
ния електроенергиен
системен оператор до-
пълнително затрудн-
яват възстановител-
ния процес. В понедел-
ник бяха захранени
всички клиенти в бедс-
твената община Бе-
лоградчик, но започна-
лият снеговалеж дове-
де до нова авария в 4 ч
сутринта във втор-
ник. Подстанциите Бе-

лоградчик и Мартино-
во, собственост на
ЕСО, все още са изклю-
чени и ЧЕЗ захранва
потребителите ал-
тернативно. Това за-
бавя пробите и локали-
зирането на авариите.

„160 служители ра-
ботят непрестанно в
момента, като са ко-
мандировани екипи от
всички области. Гол-
яма част от съоръже-
нията ни са сковани в
10 сантиметров лед.
С цел по-бързо възста-
новяване на електро-
захранването се при-
нудихме  да изградим
изцяло нова временна
мрежа, която да осигу-
ри ток за част от
клиентите в община
Белоградчик. В проти-
вен случай процесът
щеше да продължи
много по-дълго. За съ-
жаление започна да ва-
ли сняг, който се нат-

рупва върху образува-
ния лед и натежава
още повече, което пра-
ви нещата непредви-
дими. Единственото,
което можем да гаран-
тираме е, че ще рабо-
тим без прекъсване“,
каза Виктор Станчев,
директор „Експлоата-
ция и поддържане в
ЧЕЗ Разпределение
България.

Обилният снегова-
леж, започнал през
нощта, предизвика но-
ви аварийни изключва-
ния и  екипи на ЧЕЗ се
трудиха днес в Облас-
тите Видин, Монтана
и Враца, като броят
на клиентите без еле-
ктрозахранване неп-
рестанно варира
вследствие на ремон-
тно-възстановител-
ните дейности. Пов-
реда по далекопровод
на Държавния еле-
ктроенергиен систе-

мен оператор в ран-
ния следобед  допълни-
телно влоши аварий-
ната обстановка  и
увеличи броя на клиен-
ти без електрозахран-
ване в Област Враца.

Мрежата, която ЧЕЗ
поддържа, е дълга 60
000 км. В България е
голям делът на въз-
душните линии ниско
напрежение, което
прави мрежата уязви-
ма от лоши метеоро-
логични условия и во-
ди до повече аварии.
Компанията мобилизи-
ра всички възможни
ресурси, за да се спра-
ви с повредите и ще-
тите в резултат на
лошото време и се
старае да сведе до ми-
нимум последствията
от рязкото намалява-
не на инвестиционния
ресурс на компанията
след последните регу-
латорни решения.

         Териториално поделение на НОИ - Перник обявява тръжна процедура по реда на Глава III, Раздел II от Вътрешните правила за
придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ за отдаване под наем на част от недвижим имот - помещение от 15(петнаде-
сет) кв.м.,разположено на етаж първи, стая № 103 от административната сграда на ТП на НОИ - Перник

О Б Я В Я В А
Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1.Вид на обекта: Помещение от 15 (петнадасет) кв.м, разположено на първи етаж в административната сграда на ТП на НОИ - Пер-

ник, ул.“Отец Паисий” № 50;
2.Срок за който се отдава имота: 2 (две) години от датата на сключване на договора;
3. Първоначална наемна цена: 93,06 лв. (деветдесет и три лв. и шест ст.) без вкл. ДДС за един месец, определена от лицензи-

ран оценител. В определената за наем пазарна стойност за описаният по-горе обект, не са включени суми за консумативи (ток, топ-
лоенергия и др. от външни доставчици услуги), застраховка за недвижимия имот и др.допълнителни данъци и такси, заплащани от ТП
на НОИ - Перник.

4. Предназначение на имота: за административни нужди;
5. Вид на търга – с тайно наддаване.
6. Размер на депозита – 50.00 (петдесет) лева.
7. Специални изисквания към участниците - обекта да се ползва с определената цел - обслужване на клиенти на ТП на НОИ

- Перник, ползващи услугите на профилактика и рехабилитация.
8. Дата, място и час за провеждане на търга – Търга ще се проведе на 13.01. 2015г. в ТП на НОИ - Перник, ул.”Отец Паи-

сий” № 50, ет.2-ри, стая 203 от 10,00 часа.
9. Място и срок за подаване на оферти – до 17.00ч. на 12.01.2015г. в стая 202, етаж 2-ри в административната сграда на  ТП

на НОИ - Перник, ул.“Отец Паисий” № 50 .
10.Предложението се представя от кандидата, или упълномощен от него представител, лично, или по пощата с препоръчано писмо с

обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност
факс и електронен адрес. Предложения представени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на канди-
датите, както и такива поставени в прозрачен, незапечатан, или плик с нарушена цялост.

11. Критерий за оценка на ценовите предложение – най-висока цена.
12. Оценката на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в документацията.
13.Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg).
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и

разглеждане на офертите и ценовите предложения.
 Лице за контакт: Аделина Николова  - тел. 076/649 315.

2300, гр. Перник, ул. „Отец Паисий” № 50, тел.: +35976649301, факс: +35976649340; Pernik@nssi.bg

Зоя ИВАНОВА
Потребителската

такса за пенсионерите
да бъде напълно премах-
ната. Това поиска от
парламентарната три-
буна депутатът Вели-
зар Енчев (бивш член на
Патриотичен фронт, в
момента независим).
Той заяви, че от името
на обединените пенсио-
нерски съюзи ще напра-
ви такова предложение
между първо и второ
четене на бюджета за

Пенсионерите без такса при посещение при лекар?
2015 г.Другото му
предложение е три ка-
тегории пенсионери да
плащат не 1 лв., а 50 ст.
потребителска так-
са.Идеите си Енчев
представи във време-
то за парламентарен
контрол, на който
трябваше да попита
здравния министър има
ли намерение да увели-
чава потребителската
такса на пенсионерите.
В крайна сметка въпро-
сът му се трансформи-

ра в „Наистина ли се
отказвате от намере-
нието си да увеличите
потребителската так-
са за пенсионерите от
един на три лева?“, ка-
то преди това оповес-
ти своите предложе-
ния.

 „Така или иначе към
момента всеки един
пенсионер с ТЕЛК е осво-
боден от плащане на
потребителска такса –
това са над 70% от бъл-
гарските пенсионери.“

Това отбеляза в отго-
вора си здравния минис-
тър Петър Москов и
припомни, че идеята на
потребителската так-
са е тя да изпълнява
сдържаща фун-
кция.„Може би звучи по
някакъв начин.

Аз казвам, че една сис-
тема, в която има опре-
делено количество па-
ри, има своите лимити.
Безлимитно изразходва-
не на средства може да
има при безлимитни

приходи. Това във физи-
ческия свят не е въз-
можно“, отговори на
свой ред министърът и
отбеляза: „Така или ина-
че, средно годишно все-
ки един български пен-
сионер минимум по вед-
нъж на месец има своя
преглед при лекар. Това
с финансирането, кое-
то имаме, е доста пове-
че от средностатисти-
ческото ниво на дос-
тъп до личен лекар в Ев-
ропа.“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПЕРНИК



Рекламно  приложение

Четвъртък, 11 декември 2014 г., брой 235 /5598/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

5. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

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

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

Ново строителство:
1. Двустаен, Център, 78 кв.м, лукс, обзаведен - 44 000 евро
2. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
4. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
7. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

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

16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер. - 25 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ - 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.
20. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
23. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
24. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 33 000 евро
25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
26. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
28. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.
34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 26 000 лв.
35. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 41 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

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

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

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

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

1. Апартамент, Твърди

ливади, 56 кв.м., с таван над

апартамента - 30 000лв.  

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 28 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Двустаен, Изток, ново строителс-
тво, 60 кв.м.,  ремонтиран - 29 900 лв.

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

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

извършва специализирани медицински дейности по:

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

МВР: Петко Сертов е изчезнал
с чужд опел, теглил е пари

-"Към настоящия момент
нямаме информация къде се
намира Петко Сертов, нямаме
такива данни. Знаем с каква кола
е отпътувал и кога", допълни
Лазаров пред журналисти в
Министерски съвет, където бе
отишъл, за да докладва за хода
на издирването на бившия
председател на ДАНС, който от
близо пет дни е в неизвестност,
съобщиха "Фокус" и БТА.

Малко по-късно на официална
пресконференция Лазаров
потвърди, че Сертов е теглил пари
преди да изчезне. Главният
секретар не уточни сумата, но по-
рано медии съобщиха, че става
въпрос за 8000 лева. Установено
било обаче, че по два пъти всеки
месец Сертов е теглил едни и
същи суми от банковата си
сметка.

Опелът не бил негов, но го ползвал. Лазаров каза още, че до момента няма данни
колата да е оборудвана с GPS-устройство, чрез който да може да бъде проследена.

МВР възнамерява да търси автомобила с хеликоптер в Южна България, но в момента
времето не позволявало. До предположенията полицията е стигнала след разговори с
близки на Сертов, които казали, че той ходел в този край на страната.

Зам.-главният секретар на МВР Георги Костов уточни, че бившият шеф на ДАНС е
имал навик да пътува в труднодостъпно местности, за да се разтовари от стреса, затова
се работи и по версия за катастрофа.

ДАНС също участва в издирването на бившия си шеф.
По думите на главния секретар МВР не разполага с информация за посоката, в която

Сертов е тръгнал, както и няма данни той да е напуснал страната. Полицията обаче е
проверила телефонните разговори на изчезналия Петко Сертов преди той да остави
мобилните си телефони и да напусне дома си.

Директорът на СДВР Младен Маринов допълни, че той е излязъл от дома си с личните
си документи, включително международен паспорт. Но не било обичайно да отсъства
толкова време от дома си, без да се обади.

"Това означава, че той може и да се нуждае от помощ", каза Маринов.
По думите му колата за последно е засечена в центъра на София, но изземването на

видеозаписи от общински и частни камери в района продължава.
„Нямаме категорични факти за посока, която е поел. Изтеглил е определена сума

пари в района на НДК, която не е необичайно висока за начина на живот, който е водил
Петко Сертов. Този факт може да ни помогне да установим движение на издирвания в
определен диапазон от време“, обясни шефът на столичната полиция.

Маринов също отказа да съобщи точната сума, като заяви, че това не е от значение.
Той обаче призова всички граждани, които имат информация за местонахождението

на автомобила, да я предоставят на телефон 112.
58-годишният Петко Сертов бе обявен за национално издирване от 6 декември на

обяд, след като предния ден оставил мобилните си телефони вкъщи и излязъл. Оттогава
следите на Сертов се губят. Съпругата му сигнализирала в полицията.

Снощи той бе обявен за издирване и от Интерпол.

Ченалова: Защитих кредиторите
на френската фирма

Съдия Румяна Ченалова обяви, че не е вдигнала запора върху френската
фирма и е оставила синдика, за да не бъдат ощетени кредиторите й, които вече
станали шест.

Проверяваната от Висшия съдебен съвет за корупция съдийка от Софийски
градски съд отново заяви, че френският посланик, който я обвини за
неправомерни действия срещу фирма "Белведере", е бил подведен от неверни
данни.

Смятам, че той има лично отношение към казуса и не мога да приема тези
упреци, заяви тази сутрин пред bTV Ченалова.

"Да, от фирмата са платили 114 000 лева задължения, но от една страна те
дължат още милиони, освен това се забравя един много важен момент - че в
закона има срокове и правила и за да бъде прекратено производството е
необходима молба от кредитора, не от длъжника. Междувременно постъпиха
жалби за неизпълнени задължения от още трима кредитори, а в понеделник и
още един и така стават шестима", обясни действията си Ченалова.

Тя подчерта, че целта на синдика е била да не се позволи да се разпилява
имущество на фирмата, да не бъдат ощетени кредиторите. А от "Белведере"
извършили именно такива неправомерни действия  - започнали разпоредителни
действия със средства - да теглят пари на каса, да сключват договори, без да
уведомят синдика, въпреки неговото изрично предупреждение.

Освен това съдийката отрече да е излъгала ВСС, че не познава синдика Панайот
Велков, като обясни, че са я патили дали го е назначавала по друго дело, а тя
отговорила, че не си спомня, защото работи с много синдици.

Тя подчерта, че няма близки отношения с него, но призна, че работи добре с
него, защото "е различен от останалите синдици, неговата работа не е толкова
формална, той е активен, буквално живее в тези дружества".

Ченалова отхвърли и твърденията, че уж случайно са й се паднали много от
делата, срещу фирми, свързани с Делян Пеевски. Тя изреди различни фирми,
сред които и "Булгартабак", срещу която например били водени 4 дела от четирима
различни съдии.

"Не смятам, че уронвам престижа на съдебната система, защото всяко от тези
действия, които съм извършила, е било обект на проверка, а голяма част от моите
актове са потвърдени на втора инстанция", заяви още Ченалова.

На въпроса дали спи спокойно, тя отговори отрицателно, защото "като всеки
нормален човек" била под напрежение.

Вчера френският посланик Ксавие Дьо Кабан се срещна с премиера Бойко
Борисов по казуса, но не бе изнесена информация за разговорите им.

В същото време дипломатът написа в Туитър за Ченалова "все по-нахална".
Междувременно бащата на едно от убитите пред дискотека "Соло" момчета

показа писмо от адвокат, в което се твърди, че Ченалова е корумпирана. В него
пише, че получила обещание да я „дръпнат във ВАС, ако реши делото „правилно”.
Тя оправда подсъдимия Илиян Тодоров и макар на втора инстанция той да бе
осъден на доживотен затвор, успя да избяга и е в неизвестност.

Проверка в цялото търговско отделение
Членът на ВСС Галина Карагьозова съобщи пред БНР, че не само ще бъде

направена пълна проверка на съдия Ченалова, но започва и цялостна ревизия
на търговското отделение на Градския съд.

"За да решим етичния казус "Ченалова" сме разпоредили събирането и на
много друга информация от много източници", допълни Карагьозова.

По повод започналата нова проверка на системата за случайно разпределение
на делата, за което призоваха и премиерът, и правосъдният министър, тя подчерта,
че първата категорично е потвърдила несъвършенството на софтуерния продукт.

"Сегашната работа от широк кръг специалисти цели да се намери най-
подходящия от техническа, финансова и правна страна продукт, който да се
ползва в бъдеще. Но, ако трябва да се въдвори цялата деловодна система, трябва
да се закупят лицензии за всяко работно място, което е много скъпо", добави
Карагьозова, която изтъкна, че срокът за приключване на проверката е 5 януари.

По повод публикации, че политиците сериозно обсъждат смяната на състава
на ВСС тя отговори, че не коментира неназовани източници.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПEРНИК
Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

Проект „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001.,

финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

www.eufunds.bg

 

ОИЦ - ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
На 12.12.2014 г. (Петък), от 10:00 часа в заседателната зала на Община Перник, Областен

информационен център – Перник организира информационна среща на тема: „Новите
оперативни програми 2014 – 2020 г. – приоритети и възможности“.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса, неправителствени организации,
институции и граждани. Срещата е отворена за медиите.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

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

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Опасна красота" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Момичето, което обичах" -  филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00БИГ БРАДЪР: ALL STARS 2014
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу, на живо
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Фирмата" - сериен филм
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Още от деня
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Горски хора игрален филм
14:25Отворени досиета
15:15Живот с Дерек тв филм
16:00По света и у нас
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота /3462 епизод/
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /46 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Американска мечта.
21:30Студио Футбол
22:05Футбол: "Лил" - "Волфсбург"
00:10По света и у нас
00:20Зелена светлина
00:25Мотоспорт екстра
00:55Бързо, лесно, вкусно
01:05Денят започва с Култура /п/
02:20Здравето отблизо /п/
03:35Американска мечта.
04:05Дързост и красота  /3462 епизод/
04:30Светиците тв филм /46 епизод/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Обаянието ви наис-

тина е неоспоримо. До-
ри ще успеете безпроб-

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

рожелатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубаво е да си сложи-

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

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Готови сте на всич-

ко,за да постигнете
своето,следвайки прин-

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Не се притеснявайте

да послушате сърцето
си и да се повеселите

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще сте в добро

разположение на духа. Не-
щата ще се случват из-
веднъж и по най-странен

начин. Не е моментът да захващате
нещо ново.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се за-

нимавате с разни изо-
станали задачи, които не

е добре да се отлагат дълго. Ще мо-
жете да се справите с всякакви неща.
Сега е момента да се заемете и не се
отказвайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувства-

те супер. Настроение-
то ви ще е страхотно, ще сте из-
пълнение с ентусиазъм и едва ли има
нещо, което би могло да ви стресне.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Много чувствителни

и интуитивни ще сте
днес, затова не пренеб-

регвайте знаците, които получава-
те. Неподходящ ден да се занимава-
те с важни дела.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Действайте прак-

тично и всичко ще вър-
ви по план, макар че все
ще се намери някой да

ви мърмори и да ви развали настрое-
нието.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Идеи ще имате в изо-

билие само трябва да на-
мерите кой да ги изпъл-

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Малко напрегнат ден.

Нещата няма да стават
на момента и това силно

ще ви изнервя. Опитайте да сте по-
спокойни и не насилвайте нещата.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще усещате интуи-

тивно какво е най-доброто
за семейството ви и за хора-

т а , които обичате. Най-внезапно
може да получите прозрение. Ще
бъдете щастливи и доволни от
успеха.
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Виктория СТАНКОВА

Ïåðíè÷àíêà  ñ êóïàòà íà Êîñîâî
Андреа Матеева и отборът й „Скендерай” спечелиха турнира в новата държава

Страницата подготви Яне Анестиев

во да замине за нова-
та държава и да изи-
грае с новия си тим
целия пролетен полу-
сезон. Тя е доволна
от коректността
на работодателите
си, които са и изпла-
тили всички догово-
рени суми, а видно и
те са доволни от
нея,след като са я
поканили отново да
се придъедини към
отбора. Андреа е
продукт на школата
на „Миньор” с тре-
ньор Десислава Бан-
кова. През миналата
година тя игра в

Защо някои мразят
„зелените” от Разград
Две са основните причини повечето хора

да не харесват Лудогорец. Първата е, че
снощи „зелените”стъпиха на „Сантияго
Бернабеу”, без значение че отнесоха чети-
ри гола. Че бяха в Шампионската лига, че
спечелиха първа българска победа, че три
пъти поред са шампиони. Казано с две ду-
ми – те са властелинът на българския фут-
бол в момента. Там си имат всичко – орга-
низация от чистачката до най-високия ета-
ж. И истински професионализъм.„Зелена-
та” хегемония ражда ревност и завист. От
„червени” и от „сини”. Как така някакво си
провинциално и никому неизвестно в ели-
та тимче за 5 години да порасне, да застиг-
не и да задмине грандовете?! Как така Лу-
догорец ще постигне по-добри резултати
от „Левски” в Шампионската лига? Как та-
ка някакъв си там Лудогорец ще изземе от
ЦСКА званието „евробоец”?  Това, повя-
рвайте, го мислят повечето фенове със
„сини” и с „червени” сърца. А и не само
фенове, но и настоящи и бивши треньори,
ръководители и футболисти. Някои не го
признават открито, не са откровени пред
камерите и микрофоните, но вътрешно в
себе си по този начин чувстват нещата –
ревнуват и завиждат. Не само цесекарите и
левскарите, но и да речем привърженици
на пловдивския футбол. Особено на „Бо-
тев”, където бяха тръгнали уж по същите
стъпки, но фалитът на една банка фалира
мечтите им.Има обаче и друга причина за
ненавистта към Лудогорец. Каза я Томас
Лафчис в интервю пред Красимир Минев.
Разградчани се държат арогантно и нагло.
Играчите сякаш са богопомазани. Шефове-
те им – също. Съдиите са с тях. Част от съ-
перниците им в „А” група – също. В тази
връзка вече има неофициална коалиция
“срещу Лудогорец”, в която дейно участие
вземат вечните съперници “Левски” и
ЦСКА.Да, ще контрират някои. Винаги е би-
ло така със силните на деня. Навремето,
когато ЦСКА бе господарят на футбола в
България и достигаше до полуфинали в
Европа, съдиите помагаха ли? Помагаха,
разбира се. Както и другите отбори удряха
по едно рамо. Особено по военна линия.
Така бе и с „Левски” – и в епохата на МВР,
и при прехода от социализма в мутренски-
те години.Лудогорец не е първият отбор,
разбил толкова категорично червено-си-
ньото господство у нас. Първи бе Литекс.
Най-напред с две последователни титли, а
по-късно и с още две.Тогава обаче я няма-
ше тази безпардонна демонстрация на ве-
личие и слава, която забелязваме днес.
Особено на големия началник. Тя идва
малко повечко и дразни хората. Кара ги
още повече да ненавиждат опасно силно
опасния Лудогорец.Но Лудогорец е явле-
ние в българския футбол. Безспорно - най-
силният отбор. А силните не са само обича-
ни, те са и силно мразени. Ще попитате за-
що повечето запалянковци таят негативни
чувства към разградчани. Отговорът е еле-
ментарен - „зелените” ги обичат по-малко
хора, тъй като отскоро пишат историята
си. Феновете им са малко, но, повярвайте,
 нарастват. Особено с влизането в Шам-
пионската лига. И ако царството продъл-
жи, ще се увеличават и симпатизантите на
отбора.Въпросът е дали проектът на До-
мусчиев няма да се окаже ежедневие. То
това е най-мъчната задача. По-тежка от-
колкото да сътвориш чудо за три дни. Тъй
че - трудната задача на големия началник
предстои. По-трудно е да превърнеш в кон-
станта такова явление отколкото да го съз-
дадеш. 

отбора на ЕПУ, кой-
то обаче не се регис-
трира за участие в
новото  първенство
и беше нормално да
търси друго място
за изява. Докато в
България женския во-
лейбол вегетира и
дори присъствието
на шест женски ти-
ма в елитната група
е под въпрос след ка-
то в „Сливен” свър-
шиха парите, в но-
восформирано Косо-
во имат средства
да привличат и със-
тезателки от чуж-
бина.

Пернишката волей-
болистка Андреа Ма-
теева регистрира
един от сериозните
си успехи в кариера-
та, като спечели ку-
пата на Косово със
своя отбор „Скенде-
рай”. Перничанката
е изиграла четири
мача за новия си
тим, но вече се е
поздравила с първия
си сериозен успех.
На финала отборът
на „Скендерай” е на-
диграл „Кастриоти”
и е вдигнал купата.
През пролетта се
очаква Андреа отно-

то място, недоволс-
тво от оценката,
удовлетворение от
постигнатото, ра-
дост, гордост?

 - Предимно пози-
тивни емоции  със си-
гурност. Няма за как-
во да ме е яд и от как-
во да съм недоволна в
този конкурс. Нищо
не зависеше от нас, а
от хората, които гла-
суват. Затова мога
само да им благодаря.

- Смяташ ли се за
недооценена?

- По никакъв повод
не изпитвам такива
притеснения.  Да си в
топ 3 също не е никак
лошо.

- Каква бе реакцията
на околните – семей-
ство, приятели от
третото място?

 - Радват се за мен,
шегуват се и ми каз-
ват, че аз е трябвало
да съм първа (но все
пак това е моето се-
мейство, нормално е 
да казват така).

- А приятелят ти
подкрепи ли те?

 - Разбира се, той бе-

ше човекът, който
първи бе видял класи-
рането и ми написа
„Ти си моята Мис!“,
след което за мен не
беше от голямо значе-
ние коя съм в нарежда-
нето.

- Какво ти донесе
участието в този
конкурс?

 - Позитивни емо-
ции.

 - Има ли място в
нашето общество
Мис в спорта?

- Мис в спорта ... за-
що не, но красотата
не помага в спорта, са-
мо го прави по-красив.

 - Участвала ли си в
други конкурси за кра-
сота и ако да, разкажи
повече?

 - Наскоро участвах
в Мис НСА и беше дос-
та забавно.  Много
спортисти  на едно
място винаги е весело.

 - Какви са твоите
критерии за красота?

- Чар, усмивка, пози-
тивно излъчване!

 - Какво харесваш
най-много в себе си?

- Харесвам и добри-

Ивана Боянова, коя-
то миналата година
беше основен разпре-
делител на тима на
пернишкия ЕПУ, завър-
ши на трето място в
първия по рода си кон-
курс за Мис BGvolley-
ball. com 2014, като и
тя получи подаръци
на празнично събитие
в началото на минала-
та седмица. Волейбо-
листката отговори
на няколко специални
въпроса .

- Разкажи ни повече
за себе си?

-  На 22 години съм,
уча в Национална спор-
тна академия (НСА)
Васил Левски, 3-ти кур-
с  ТФ – Волейбол. Ра-
ботя и тренирам само
за университета си в
момента, като се над-
явам от следващия се-
зон да заиграя в някой
професионален отбор,
но все още нищо не е
ясно.

- Какви емоции по-
ражда у теб третото
ти място в конкурса
Мис BGvolleyball.com
2014 – яд от трето-

Ивана Боянова: Красотата нe помага в спорта
те и лошите си чер-
ти, те ме правят та-
кава каквато съм.

 - Какво не харесваш
най-много в себе си?

 - Твърде доверчива
съм понякога ... но с
времето и това за-
почна да се променя.

 - Искаш ли да про-
мениш нещо у теб?

- Да съм 185 см,  ше-
гувам се…

 - За или против
пластичната хирур-
гия?

- За съм, има хора,
които се нуждаят от
нея поради медицин-
ски причини.

 - Как една спортис-
тка може да се под-
държа красива и има
ли време за това една
професионалистка?

- За всичко се нами-
ра време стига да има
желание

 - Колко време от-
деляш за визията си
преди да излезеш?

- Според зависи по
какъв повод излизам,
но да кажем че 5-15
минути.

 - Колко често посе-
щаваш фризьор?

- Когато имам нуж-
да.

- Имат ли място ви-
соките токчета в
твоя гардероб?

- Силно ги избягвам,
но ги има.

 -  Какъв е стилът
ти на обличане?

- Предимно спортен,
но се съобразявам с
мястото и повода.

 - Би ли се снимала за
мъжко списание?

- По скоро не.
 - Опиши се с три

думи
- Усмихната, луда и

добра.
 - Скоро идват праз-

ници, какво си пожела-
ваш?

- Пожелавам си мно-
го здраве за мен и за
семейството и прия-
телите ми, както и
на всички едно Колед-
но чудо, весели праз-
ници и една по-добра
година.

 - Какво искаш да ка-
жеш на читателитe?

 - Първо да им благо-
даря за подкрепата в
конкурса. Те са тези,
които упражняваха
правото на глас и да
подкрепят българския
спорт, да се интере-
суват от него и не са-
мо от вкъщи пред
компютъра, а и в за-
лите. Защото ние
спортистите обича-
ме волейбола и искаме
и вие да го обикнете
чрез нас.

 
РАЗПИТВАТ БИВШ

МИНЬОРЕЦ ЗА „ЧЕРНО ТОТО”
Йордан Тодоров е един от известните

футболисти, разпитвани за участие в “черно
тото”. Данчо излезе от разпита в полицията
с наведена глава и не пожела да коментира
нищо пред медиите.Йордан Тодоров е бивш
футболист на ЦСКА и „Миньор”. Съмненията
върху него обаче попадат в периода, в който
играеше за Локомотив (Пловдив). В момента
Данчо е състезател на Локомотив (София).



АПРОПО

ФИРМИТЕ ЗА БЪРЗИ КРЕ-
ДИТИ, ОБЛАДАНИ ОТ
СТРЕМЕЖА ЗА БЪРЗИ
ПЕЧАЛБИ, дали не усещат,
че с политиката си дават

бързи печалби на крадците? Едва ли
има перничанин, живущ в апартамент,
който да не намира отвреме - навреме
на прага си талончетата за кандидатс-
тване за някакъв кредит. Тук не комен-
тираме текста на писанията, условията,
които се предлагат, доколко написано-
то отговаря на истината и т.н. Става ду-
ма за друго – подхвърлените на вход-
ната врата листовки са идеален инди-
катор дали в апартамента живее някой.
Естествено е всеки нормален човек да
прибере въпросното листче веднага
щом го съзре. Остане ли листчето неп-
рибрано няколко дена – айдуците вече
имат план за действие. Който може да
се осъществи посред бял ден, щото е
от ясно по-ясно, че там не живее ни-
кой и опасността да те сгащят на мес-
топрестъплението е практически равна
на нула. Ето как тая своеобразна рек-
лама, леко нахална и натрапчива, нали-
ва вода в мелницата на престъпния
бизнес, на който не му трябват креди-
ти.  Просто прави една проверка на
входните врати и нататък всичко е въп-
рос на професионализъм...

НОВАТА КМЕТСКА УПРАВА СЕ
ЗАХВАНА С ШУМАТА КАТО ЧАСТ
ОТ ТОТАЛНИТЕ ПРОВЕРКИ върху
инвеститорския конторол. С две думи
– открили фактури за почистване на
шума и храсти, за които било платено
по възможно най-високата тарифа, без
някой да си е направил труда да про-
вери дали наистина има шума, колко е
гъста и толкова ли реално струва опе-
рацията. Някои плащания били толко-
ва фрапиращи, сякаш цял Перник е об-
расъл като амазонската джунгла, а шу-
мата се изкарва с влакови композиции.
Когато се разшуми около шумата, зна-
чи става въпрос за шумоленето на па-
ри. Не случайно на жаргон някои нари-
чат дребните банкноти шума,  с която
не можеш да купиш нищо. Да, ама ко-
гато шумата е много, заедно с нея
шумят и по-едри банкноти. И Перник
може би наистина е джунгла.

1211 декември 2014 г.
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Скандалът около съдия Румяна Ченалова разбуни духовете по темата

Посредници ще пазят
от нападение лекари

Зоя ИВАНОВА
Специални посредници ще пазят

от нападения лекарите в ромските
квартали. За това се договориха на
среща в Здравното министерство
Петър Москов и представители на
ромската общност. 

Тези посредници ще бъдат избра-
ни след разговори между органи-
зации на малцинството и общините.
Не е ясно дали ще бъдат платени.

Основната им работа ще е да
разясняват на хората в махалите
работата на Спешна помощ, както и
да пазят медицинските екипи от
конфликти. Далечната цел на дого-
ворката е повече роми да започнат
работа в самата Спешна помощ,
уточни министър Москов

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

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

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

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

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

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

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

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

още, че доскоро не е
приемал твърдение-
то сериозно. Едва
след като френският
посланик у нас Ксавие
дьо Кабан коментира
съдебно решение на
Ченалова, той решил
да оповести съдържа-
нието на писмото.

Сега и Етичната ко-
мисия на Висшия съде-
бен съвет ще провер-
ява съдия Румяна Че-
налова и заради дело-
то за двойното убий-
ство пред дискотека
“Соло” съобщи ше-
фът на Етичната ко-
мисия на ВСС Ясен То-
доров. Ще преценява-
ме дали проверката
ще е само при нас или
ще отиде и в прокура-
турата, допълни Ясен

Тодоров. Повод за
проверката е именно
писмото от адвока-
та, което Михаил Въ-
жаров връчи на Тодо-
ров, написано след оп-
равдателната присъ-
да, в което адвокат
Росен Райков намеква
за корупция и дого-
ворка с Ченалова, ако
реши делото “Соло”
правилно.

През 2011 г. Ченало-
ва оправда подсъди-
мия Илиян Тодоров и
го пусна от ареста.
Тогава младшата съ-
дийка в състава по-
дипса с особено мне-
ние, тъй като не бе
съгласна с решението
й. След това апела-
тивният и Върхов-
ният съд отмениха

оправдателната при-
съда и осъдиха подсъ-
димия на доживотен
затвор. Той обаче ве-
че беше изчезнал. Или-
ян Тодоров е признат
за виновен, че през
2009 г. е заклал 24-го-
дишния Васил Алексан-
дров и 21-годишния
Кирил Въжаров.

„Убеден съм, че не
търсят Илиян Тодо-
ров, защото от де-
вет месеца чакаме от-
говор от главния про-
курор дали нещо се
върши за това той да
бъде заловен“, комен-
тира още Михаил Въ-
жаров. През годините
той многократно на-
меква, че магистрати
са помогнали на убие-
ца да избяга.

В писмо на Росен
Райков, адвокат на
родителите на вто-
рото убито от Или-
ян момче – Васил Але-
ксандров, изпратено
до медиите ден след
прочитане на оправ-
дателната присъда,

той пише за корумпи-
раната съдебна систе-
ма в България и се из-
тъкват връзки на съ-
дия Румяна Ченалова с
адвокатската гилдия.
Тя била получила и
обещание да я „дръп-
нат във ВАС, ако реши
делото „правилно“.
Адвокатът обяснява

Фолклорна група „Славена” изпраща изпъстрена с културни изяви година
Певческата група за автентичен фолклор

„Славена” при народно читалище „Лазо
Стоянов-1927г.”- с Косача с ръководител
Славка Велинова и художествен ръководи-
тел Румен Василев изпраща още една годи-
на с много изяви и  участия в културни съби-
тия както в региона, така и в страната. Обле-
чени в традиционната радомирска носия, 12-
те певици от Косача се радваха на заслуже-
ни овации на публиката през цялата година.

 Първата изява на групата за автентичен
фолклор от село Косача тази година започна
с участието й в празника „Сирни заговезни”,
в село Бистрица,  на 13 февруари, заедно със
сурвакарската група от село Косача. Жители-
те на Бистрица бяха запленени както от пес-
ните на 12-те певици, така и от ликовете и
маските на сурвакарите. Следващото уча-
стие на фолклорна група „Славена” бе на Ре-
гионалния фестивал на любителското твор-
чество на възрастните хора-„Еньов ден”, ор-
ганизиран от община Перник. Журито класи-
ра групата на второ място и я награди с дип-
лом за участие.

 Певиците от Косача се представиха много
добре на 7-ми Регионален фолклорен събор
„Витошки напеви-2014”-в селоКладница. На
него солистката на групата- Стоименка Рай-
чева беше отличена със сребърен медал. С
второ място и диплом се върнаха от участие-
то си на  21-ви Национален събор-надпяване
на пенсионерите „Беклемето”. 

 На Четвъртия фолклорен фестивал – „Нес-
тия” в Сапарева баня групата за автентичен
фолклор „Славена” беше отличена с грамота.
Много овации получиха певиците от Косача
на Международния фестивал  в село Радуил-
Самоковско, където бяха класирани на трето
място и бяха наградени с грамота и диплом.
Те допринесоха много за празничното нас-
троение на хората от третата възраст с уча-
стието си в празника „Златна есен край Стру-
ма” в Перник. Певиците от фолклорна група
„Славена”, заедно със солистките Стоименка
Райчева и Стамена Иванова,  се представиха
много добре на прослушването, което трябва-
ше да определи участниците в събора в Коп-
ривщица.

Въпреки че 12-те певици от групата за автен-
тичен фолклор „Славена” не са в първа мла-
дост, песните им са емоционални и заразява-
щи публиката, затова се приемат много ра-
душно както от по-старите, така и от по-млади-
те. В условията на финансов недоимък, фол-
клорната група разчита основно на местни ро-
долюбиви спонсори и на община Ковачевци.

Силвия ГРИГОРОВА
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