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Променлива
облачност

Св. мчца Татяна.
Св. Сава Сръбски.

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

 Симеон Д        - 076/60 26 26

Маршове по
света и у нас

Грандиозният вчерашен
марш на мира в Париж сякаш ни връща

абсурдно във времената, когато маршо-
вете имаха военна окраска.

Обаче светът напоследък толкова се е
изменил, че и самите маршове като че ли са
отрицание на собствената си първородна
същност.

Маршовете днес са воля за мир. За живот
и човешки права. За ценности, без които
съвременната цивилизация е невъзможна.
Столицата на световната култура и циви-
лизация, градът на етносите и религиите

вчера бе едно историческо стълпотворе-
ние, без аналог във времето.

Този марш бе проява на едно грандиозно
световно гражданско общество, което те
зарежда с вяра и оптимизъм. Едни безкрай-
ни колони от хора, които отиват в бъдеще-
то.

Светът скоро едва ли ще се спаси от те-
рора на фанатиците. Този марш обаче

беше нужен. Като уникален контратерор,
една неподражаема световна коалиция на
хуманността, която те прави по човек. И
макар че  българитегледахме всичко по те-
левизията, мислено марширувахме с милио-
ните.

След вчерашния Париж може би и ние вече
сми по- силни. Или поне по- отговорни пред
себе си и пред света.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

27 свободни места в
Бюрото по труда

Силвия ГРИГОРОВА 
  27 свободните работни места предложи

на безработните Дирекция „Бюро по труда”
през първата работна седмица на
2015година. За съжаление, в сравнение с
последната работна седмица на миналата
година, тази година започна с намаляване
на свободните работни места с 4. Другата
новина, която е трудно да се определи дали
е добра или лоша е, че се търсят четирима
педагози. От тях 2 детски учители, 1 учител
по информатика и информационни
технологии и 1 възпитател.

Мъжки булки в люта надпревара на фестивала “Сурва”
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ÇÄÐÀÂÀ ÁÈÒÊÀ ×ÀÊÀ
“ÌÈÍÜÎÐ” ÍÀÏÐÎËÅÒ

Любомира ПЕЛОВА
Решението на ръко-

водството на БДЖ да
закрие десетки линии,
които според него са
губещи, разтревожи
перничани, тъй като
хиляди работещи или
учещи в столицата,
ползват услугите на
железницата. Според
писмо, получено от об-
ластният управител
на Перник Ирена Соко-
лова от БДЖ - “Пътни-
чески превози”, в
проекта за оптимизи-
ране на движение на
влаковете на терито-
рията на област Пер-

ник се предвижда да се
включат линиите Со-
фия-Благоевград и об-
ратно, София-Перник-
София и др. Това са 3
влака от София за Бла-
гоевград и обратно, 6
влака по линията Со-
фия-Перник-София, от-
мяна на част от мар-
шрутите, които се
движат по линиите Со-
фия-Радомир-Дупница,
Радомир-Кюстендил и
промяна по движение-
то на влаковете Пер-
ник-Кюстендил и об-
ратно. Общо става
въпрос за редуциране-
то или промяна на гра-

Виктория СТАНКОВА
Мъжки булки вли-

зат в люта надпре-
вара за короната на
Мисис в Перник. На-

белени и начервени
невести с мустаци
ще се състезават по
атрактивност в
своеобразен мини

На страница 3

конкурс по време на
ХХ²V Международен
фестивал на маска-
радните игри, кой-
то ще тече на 30 и

На страница 2

31 януари и 1 фев-
руари 2015 г. По
стара традиция в
одеждите на млади
булки задължително
се дегизират мъже.
Жени не се допус-
кат до ритуала.
Скритите зад було
юнаци пристават
на гиздави младо-
женци, заобиколени
от едно чудо рода и
шумен оркестър.
Надпреварата се на-
рича „Маскарадна
сватба – маскарадни
персонажи” и се про-

фика за движение на 14
влака, поясни Соколова.

Затова още в петък
тя е поискала среща с
представители на хор-
динг БДЖ,  водила е раз-
говори с ръководство-
то на «Пътнически
превози», излагайки
своите аргументи про-
тив редуцирането на
линиите София – Пер-
ник и Перник – Благоев-
град, както и мотиви-
те за оптимизиране
движението на влако-
вете само в часовете,
които не са най-нато-
варени.

вежда за четвърта
поредна година по
решение на органи-
зационния комитет
на фестивала. Бара-
бар с невестите, ще
бъдат оценявани и
напетите младожен-
ци, свекъра и све-
кървата и хорото,
което задължител-
но ще извият сват-
барите. В шумната
тумба се включва и
сватбарският оркес-
тър.

На страница 2
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Образуването на досъдебно производство срещу Пламен Алексиев бе отказано
Любомира ПЕЛОВА

От районната про-
куратура в Радомир
съобщиха, че е напра-
вен отказ за образу-
ване на досъдебно
производство срещу
кмета на общината
Пламен Алексиев зара-
ди иначе чудесната
му идея, но подчерта-
ваме , само идея за
продажбата на меди-
каменти от първа
необходимост в сел-
ски магазини. Както
„Съперник” писа,  при-
чината за нестандар-
тната идея на градо-
началника се крие в
загриженост за жите-
лите на малките насе-
лени места, в които
няма действаща ап-
тека.

На свой ред инициа-
тивата явно е разгне-
вила председателя на

Отлагат електронните
данъчни декларации

Силвия ГРИГОРОВА
  Националната агенция за приходите  съоб-

щи, че услугата за подаване на годишната
декларация за облагане на доходите на физи-
ческите лица по електронен път, но без еле-
ктронен подпис, ще бъде въведена на 15
януари.   Първоначално бе обявено, че услуга-
та е активна от началото на годината. Оказва
се, че със системата има проблеми и затова
новата услуга засега е спряна. За подаването
на данъчна декларация онлайн, без електро-
нен подпис,  е необходим персонален иденти-
фикационен код,  който се издава безплатно в
офиса на НАП по постоянен адрес. Освен да
декларират доходите си с персонален код,  г-
ражданите могат да проверяват в интернет
върху каква сума се осигуряват, да получат
информация за пенсионния фонд за втора
пенсия и натрупаните суми по партидата си,
както и да проследят какъв трудов договор е
декларирал пред НАП техният работодател.
Чрез персоналния идентификационен код 
клиентите на агенцията за приходите могат да
поискат и издаването на документ, като нап-
ример удостоверение за липса на задълже-
ния, да проверят какви са задълженията им
към бюджета, както и какви плащания са нап-
равили.

Мъжки булки в люта ...

Приключи благотворителна кампания
Зоя ИВАНОВА

Управителния съвет
на Българския фарма-
цевтичен съюз
проф.Илко Гетов, кой-
то е сигнализирал ди-
ректно Главна проку-
ратура. Професорът
смята, че продажбата
на лекарства с рецеп-
та от лица, които не
са магистър-фарма-
цевти, може да се ока-
же опасна за здравето
на хората. Той при-
помни е препоръките
на Комисията за защи-
та на конкуренцията,
една от които е хора,
които не са магис-
тър-фармацевти, да
могат да извършват
действия, които не
изискват фармацев-
тични познания при
отпускането на ле-
карствени продукти
по лекарско предписа-
ние. Според проф. Ге-

тов от становището
на КЗК излиза, че едва
ли не един човек, кой-
то продава на сергия,
може да отиде в апте-
ката и да продава ле-
карства. По думите
му, такова нещо не е
възприето в страни-
те от Европейския
съюз.

Идеята на кмета на
Радомир обаче касае
само наистина ле-
карства от първа
необхдимост, за кои-
то не се изисква ре-
цепта, като аспирин,
аналгин, превързочни
материали. Че е неви-
нен е доказала и про-
верката, направена
от Икономическа по-
лиция и Регионалната
здравна инспекция,
която не е установи-
ла продажба на ле-
карства в търговска-

та мрежа в общината
– още едно потвър-
ждение на факта, че
става дума само за
идея. А тя не е нака-
зуема. Друг въпрос е
дали пък  Българ-
ският фармацевти-
чен съюз не трябва
на свой ред също да
се замисли как да бъде
решен един сериозен
проблем, който касае
не само радомирски-

те села. Публична
тайна е, че в малките
населени места кме-
товете и кметските
наместници перио-
дично събират рецеп-
ти и рецептурни
книжки от старците
и нуждаещите се и
пътуват до общин-
ските центрове или
Перник, за да закупят
нужните им лекарс-
тва.

Виктория СТАНКОВА
Сурвакарските гру-

пи на пернишките се-
ла Гигинци и Лесковец
направиха генерална-
та си репетиция за
Сурва 2015 на Фести-
вала в Симитли.

Звонците от пер-
нишко лумнаха на ста-
диона в Симитли, а
двете групи донесоха
отличия и много емо-
ции.

Сурвакарите на Лес-
ковец спечелиха гол-
ямата награда за тра-
диции на Фестивала в

Сурвакарите от Гигинци и Лесковец с
награди от фестивала в Симитли

Симитли.
Групата на Гигинци

бе внушителна - наб-
рояваше 40 души. Те
се върнаха с 5 медала,
3-то място за маска,
500лв. и плакет за
участие.

Медалите бяха за
участие на децата
Таня Димитрова, Кри-
си Димитрова и Габ-
риела Йорданова.

Рекорден брой куке-
ри направиха зрели-
щен спектакъл в Си-
митли. Тази година
традиционният вече

фестивал “Симитлия-
” събра на едно място
близо 5000 участници
от 27 български и
чуждестранни кукер-
ски групи.

Всяка една от гру-
пите имаше 15 мину-
ти да представи
своята хореография.
Компетентно жури
оценяваше оригинал-
ността на костюми-
те и изпълненията.
Фестивалът се про-
вежда за 12 пореден
път и е за здраве и
срещу злите сили.

Силвия ГРИГОРОВА
  У п р а в л я в а щ и т е

приеха постановле-
ние за допълнение
на Наредбата за ре-
да и начина за въ-
веждане на бандеро-
лите за бутилирани
алкохолни напитки.
Промените са във
връзка с въведения
нов образец на бан-
дерол, който е в си-
ла от 1 януари 2014
година. Според На-
редбата, бутилира-
ните алкохолни на-
питки, облепени с
бандерол, действащ
до датата на въ-
веждане на нов об-
разец на бандерол,
могат да се реализи-
рат до изчерпване-
то им, но не по-къс-
но от 12 месеца от

Удължават срока за продажба на
алкохол със стари бандероли

датата на въвежда-
не на новия образец.
С днешното поста-
новление се предос-
тавя възможност
министърът на фи-
нансите да удължи
със заповед, обна-
родвана в „Дъравен
вестник“, този срок
за реализацията на
бутилираните алко-
холни напитки със
стар бандерол, но с
не повече от 12 ме-
сеца.

  Към момента
регламентираното
време е недоста-
тъчно, тъй като в
търговската мре-
жа се продават бу-
тилирани алкохол-
ни напитки с разли-
чен срок на реали-
зация. Практиката

показва, че скъпо
струващите бути-
лирани алкохолни
напитки са бавно
оборотни и не мо-
гат да бъдат реа-
лизирани в указани-
я период. Удължа-
ването на срока се
налага, за да не се
унищожава стока,
годна за консума-
ция, единствено за-
ради факта, че е
облепена със стар
образец на банде-
рол.

  Бутилираните
алкохолни напитки,
които се продават
в търговската мре-
жа са с платен акциз
и удължаването на
срока, не оказва
влияние върху при-
ходите в бюджета.

от страница 1

Участниците, които са самородни артисти и
ще влязат в традиционни роли и костюми, ще
се представят пред компетентно жури в рам-
ките на 10 минути. Представлението им ще се
оценява с първа, втора и трета награда за най-
добро изпълнение и за артистичност в съответ-
ните категории. За участието в конкурса се по-
дава допълнителна заявка до 16 януари 2015
г., съобщиха организаторите. Представянето
ще бъде по предварително изработен график.
Надпреварата ще се проведе от 12 до 14 часа
в двата фестивални дни – 31 януари и 1 фев-
руари на втората открита сцена пред Двореца
на културата.

27 свободни  места...
от страница 1

Добрата новина в случая е, че се предлагат 4
работни места за педагози, но буди безпокой-
ства фактът, че три месеца и половина след за-
почване на новата учебна година се търсят пе-
дагози. Дано причината не е в това, че те са по-
търсили друга работа, за да си осигурят по-
добри средства за препитание.  През първата
седмица на 2015г Бюрото по труда продължа-
ва да търси 5 финансови съветници на граж-
дански договор, 5 шофьори на товарен авто-
мобил за международни превози с категория
С и Е с психологическа пригодност и профе-
сионална компетентност. Освен тях, на трудо-
вата борса се търсят още: 1 кредитен консул-
тант на граждански договор,  2 бармани, 1 кра-
нист, 1 шивач за работа в Словакия, 1 майстор
на тестени закуски, 1 специалист по обслужва-
не на клиенти на турски език, 1 специалист по
контрол на разплащанията с добро ниво на ан-
глийски език и 1 букмейкър/спортен трейдър/с
отличен английски език/, 1 кранист, 1 барман-
сервитьор и 1 работник в кухня.    Първата ра-
ботна седмица не дава повод за оптимизъм за
хората, които са се озовали на трудовата бор-
са. Причината е, че в сравнение с последната
седмица, 2014 г., тази започваме с намалява-
не на работните места с 4. Това означава, че на
безработните със средно образование Бюрото
по труда е предложило миналата седмица 23
свободни места, което е с 8 по-малко от пос-
ледната седмица на миналата година. В дух
на оптимизъм можем да кажем, че за разлика
от последната седмица на 2014г, когато Бюро-
то по труда не предложи нито едно свободно
място за безработните висшисти, през първата
седмица на 2015г им предлага 4 свободни ра-
ботни места.  Ситуацията на трудовата борса в
момента е нормална за този период на година-
та-зимата.Тогава, обикновено, търсенето на ра-
ботници е вяло, тъй като някои сектори са сви-
ли максимално дейността си като, например
строителния и др. Надяваме се, че с наближа-
ването на пролетта, ще се увеличи предлагане-
то на работа.

 Приключи съвместната Коледна
благотворителна кампания на Българ-
ския Червен кръст и търговска верига
„Кауфланд България” за осигуряване
на безплатен обяд в училище на деца
от социалнослаби семейства, сираци
и полусираци, деца на самотни роди-
тели, съобщават от Българския чер-
вен кръст. 

От 27 ноември 2014 г. до 5 януари
2015 г. клиентите на компанията има-
ха възможност да направят дарения в
благотворителните кутии на БЧК, раз-
положени във всички магазини от ве-
ригата на територията на цялата стра-
на. Набраната сума е в размер на 12
656,88 лв. 

Вече шест години БЧК и Кауфланд
България осигуряват средства чрез
съвместни Великденски и Коледни
кампании, по които до момента са
набрани 181 051 лв. Програма ‘’Топъл
обяд’’ стартира преди 10 години с цел
да подпомага ученици в неравностой-
но положение и техните родители, ка-
то много често топлият обяд в трапе-
зариите на БЧК е единственият повод
децата да посещават учебните зан-
ятия. Те получават безплатен обяд
всеки ден през учебната година. 

През учебната 2014/2015 г. 1 537 де-
ца получават безплатен топъл обяд.
Проектите „Топъл обяд“ са на обща
стойност 222 644.94 лв. и се реализи-
рат на територията на 26 области в
страната.
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Ще се прави анализ на всяка пътническа композиция

Решението на ръко-
водството на БДЖ да
закрие десетки линии,
които според него са
губещи, разтревожи
перничани, тъй като
хиляди работещи или
учещи в столицата,
ползват услугите на
железницата. Според
писмо, получено от
областният управи-
тел на Перник Ирена
Соколова от БДЖ -
“Пътнически прево-
зи”, в проекта за оп-
тимизиране на дви-
жение на влаковете
на територията на
област Перник се
предвижда да се вклю-
чат линиите София-
Благоевград и обрат-
но, София-Перник-Со-
фия и др. Това са 3
влака от София за
Благоевград и обрат-

но, 6 влака по линия-
та София-Перник-Со-
фия, отмяна на част
от маршрутите, кои-
то се движат по ли-
ниите София-Радо-
мир-Дупница, Радо-
мир-Кюстендил и
промяна по движение-
то на влаковете Пер-
ник-Кюстендил и об-
ратно. Общо става
въпрос за редуцира-
нето или промяна на
графика за движение
на 14 влака, поясни
Соколова.

Затова още в пе-
тък тя е поискала
среща с представите-
ли на хординг БДЖ,
водила е разговори с
ръководството на
«Пътнически прево-
зи», излагайки своите
аргументи против
редуцирането на ли-
ниите София – Пер-
ник и Перник – Бла-

гоевград, както и мо-
тивите за оптимизи-
ране движението на
влаковете само в ча-
совете, които не са
най-натоварени.

„Близостта на Пер-
ник със София пред-
полага много активно
движение, като гол-
яма част от жители-
те на Перник ра-
ботят и учат в Со-
фия и пътуват еже-
дневно и в двете по-
соки“, каза Соколова.
В хода на срещата е
постигната догово-
реност за всяка една
от въпросните ком-
позиции да бъде нап-
равен подробен ана-
лиз с участието и на
областния управи-
тел. Разговорите са
продължили и в събо-
та. «Заявила съм на
управлението на
БДЖ, че близостта на

Перник със София
предполага много ак-
тивно движение на
хората по маршрута.
70% от перничани ра-
ботят и учат в Со-
фия и след това се
прибират в Перник.
Не можем да сравним
Перник с никой друг
район от страната,
затова ангажимента
с нашата област

Бунтът сред съдиите
се разраства

Виктория СТАНКОВА
Необикновен маска-

рад очакват перничани
в първия ден от ХХIV
Международен фести-
вал на маскарадните иг-
ри. Освен страшните
озъбени ликове, които
надяват стотици мъ-
же в Перник за фиеста-
та, местните ще мас-
кират и домашните си
любимци. Кучешката
фиеста ще загрее гра-
да-домакин за големия
карнавал.Pet’s маскара-
дът се прави за първи
път в града. Животин-
ското дефиле, в което
звезди ще бъдат до-
машните питомци, е
включено в основната
програма на предстоя-

Кучешки маскарад в
първия ден на фестивала 

щия карнавал. Насроче-
но е за 30 януари, пе-
тък, от 12 часа на ес-
традата в градския
парк.

Организаторите за-
лагат на въображение-
то на собствениците
на домашните любим-
ци. Практиката сочи,
че до момента то е бо-
гато и се нуждае от
съвсем малък подтик.
На студа навън сме
срещали кучета от
дребни породи, облече-
ни с пъстри пуловерче-
та и дънки, с панделки,
шапки, очила и всевъз-
можни други модни ак-
сесоари.До края на ме-
сеца перничани имат
доста време, за да под-

Консумацията на ток в
Западна България нараства

заради студеното време
Силвия ГРИГОРОВА

от страница 1

трябва да бъде раз-
личен. Различни са и
нуждите на пернича-
ни към БДЖ в този
смисъл. Затова помо-
лих заедно да напра-
вим подробен анализ
за всяка пътническа
композиция, доколко
тя е  рентабилна или
нерентабилна» поя-
сни още губернато-
рът Соколова.

   Ниските температури водят до зна-
чително повишаване на консумацията
на електроенергия в Западна Бълга-
рия. От началото на годината до 6
януари включително товарите по мре-
жата на ЧЕЗ са достигнали 1779 мега-
вата, което е с 14% повече в сравне-
ние със същия период на 2014 г. Това
информираха от пресцентъра на ком-
панията. От там поясниха, че през по-
чивните дни от 24 декември до 04
януари ниските температури станаха
причина за покачване на товарите с
9% спрямо аналогичния период на
предишната година.

 „Заради студеното време хората
прекарват повече време вкъщи, пол-
зват повече и за по-дълго електричес-
ки уреди за отопление, които често са
от нисък енергиен клас, което ще се
отрази върху месечните фактури. Нап-
ример, печка тип „духалка“, която е
един от най-разпространените и дос-
тъпни уреди за отопление в студените
зимни дни, увеличава сметката с над
72 лева, ако работи по 8 часа в про-
дължение на 28 дни. Затова не спира-
ме да призовава клиентите да ползват
електроенергията разумно и отговор-
но“, каза Димчо Станев, директор
„Обслужване на клиенти“.

  Консумацията е основен фактор
при формирането на сметките за ток.
Анализът на данните показва, че през
най-студените зимни месеци, декем-
ври, януари и февруари, потребление-
то на електроенергия в Западна Бъл-
гария е средно с над 50% по-високо
отколкото през топлите летни месеци
– юли, август и септември. Тази зима
трябва да се има предвид и по-висо-
ката цена на тока в сравнение със зи-
мата на 2014 година, след като през
изминалата година Държавната коми-
сия за енергийно и водно регулиране
 повиши с общо 13% цената на тока за
клиентите на ЧЕЗ. Въпреки това уве-
личение обаче, делът на ЧЕЗ в край-
ната цена продължи да намалява и ве-
че е под 0,7%. Тоест от 100,03 лв. ме-
сечна сметка на битов клиент за под-
държане и развитие на мрежата и за
подобряване на обслужването в За-
падна България остават едва 68 сто-
тинки.

  На клиентите, които искат да кон-
тролират консумацията на електрое-
нергия компанията предлага многоб-
ройни полезни съвети за намаляване
на потреблението, инициативи и кал-
кулатор за изчисляване на консума-
цията на домакинствата. Информация-
та е достъпна на корпоративния сайт
www.cez.bgв секция „Енергийна ефе-
ктивност“, която се намира в раздел
„За клиента“. За улеснение на потре-
бителите, които срещат затруднения
при посрещането на разходите си за
електроенергия през отоплителния се-
зон, ЧЕЗ предлага различни  облекче-
ния - временно удължен срок за без-
лихвено плащане на фактурите от 10
на 20 дни, както и услугата „Персона-
лен съветник“, даваща възможност за
индивидуален план за разсрочено
плащане на задълженията, съобразен
с възможностите на клиента.

 

готвят атрактивни
костюми за маскарада
на четири лапи. Допус-
кат се всякакви живот-
ни, а необикновеният
маскарад се очаква с ин-
терес.Перник става ка-
то Рио де Жанейро, къ-
дето кучешкият маска-
рад предшества гран-
диозния карнавал. Във
веселбата традицион-
но се включват стоти-
ци маскирани кучета
от всякакви породи и
носят разноцветни
костюми в тон с тези
на стопаните им. Крила
на пеперуди, френски
дантели, игриви шапки
и многоцветни пандел-
ки са сред предпочите-
ните аксесоари.

Силвия ГРИГОРОВА
  Правителството

одобри проект на за-
кон за изменение и
допълнение на Зако-
на за електронните
съобщения. Проек-
тът е изготвен в
изпълнение на анга-
жиментите на Бъл-
гария като член на
Европейския съюз за
въвеждане на мерки
по прилагането на
Регламент (ЕС)
№531/2012 относно
роуминга в общес-
твени мобилни съоб-
щителни мрежи в
рамките на Съюза.

Въвеждат ефективни санкции за
нарушение на Регламента за роуминга

Той се предлага с ог-
лед отстраняване
на несъответствия
с европейското пра-
во в областта на
електронните съоб-
щения. Проектът
също така съдържа
изменения и допъл-
нения във връзка с
налагането на сан-
кции от национал-
ния регулаторен ор-
ган.

  Предложените из-
менения в проекта
на Закона за измене-
ния и допълнения на
Закона за електрон-
ните съобщения

включват ефектив-
ни, пропорционални
и възпиращи сан-
кции, приложими при
нарушаването на
разпоредби на Регла-
мента за роуминга.
Размерът на предло-
жените санкции (от
10 хил. до 2 млн. лв.)
е определен с оглед
постигане на възпи-
ращо нарушенията
действие предвид
важността на разви-
тието на общо мо-
билно пространство
в Европа и на защи-
тата на интересите
на потребителите.

Деветнайсет съдии от Софийския апелати-
вен съд (САС) подкрепиха колегите си от
Градския съд и настояха пред ВСС за задъл-
бочена проверка на ръководството. В писмо
магистратите от САС искат Висшият съдебен
съвет да вземе решителни мерки за прекрат-
яване на практиките, довели до “критичната
ситуация в този съд, която се отразява из-
ключително негативно върху всички съдии и
предизвиква обяснимо обществено възмуще-
ние”. “Напомняме ви, че вие, членовете на
ВСС, сте избрани, за да гарантирате както не-
зависимостта, така и почтеността, и отговор-
ността на съдебната власт пред обществото”,
обръщат се авторите на писмото към съдебни-
те кадровици. Съдиите посочват, че са оча-
квали още през миналата година ВСС да об-
съди много по-сериозно и задълбочено рабо-
тата на председателя Владимира Янева и на
двамата й заместници - Богдана Желявска и
Петя Крънчева, извършвали в продължение
на години разпределението на делата.От СА-
С казват, че мнозинството от колегите им в
Градския съд работят почтено, отговорно и
компетентно. “Образуването на дисциплинар-
но производство срещу един единствен съ-
дия (срещу Румяна Ченалова за случая “Бе-
лведере” - б.р.) няма да реши сериозните
проблеми, които се наблюдават не от вчера.
Напротив - липсата на сериозен анализ и кон-
кретни мерки по отношение на тези колеги,
които накараха всички съдии да се срамуват
от професията си, ни кара да мислим, че ВСС
не желае или не смее да поеме отговорността
за радикални действия, които поне до извес-
тна степен да възстановят сриналото се об-
ществено доверие в съдебната система”, се
посочва още в писмото.

Днес ВСС ще заседава извънредно, като в
дневния ред е заложено разглеждане на
няколкото писма на съдии с такива искания.
Те започнаха, след като Янева и заместнич-
ките й отказаха да подадат оставките, поиска-
ни безпрецедентно от 15 техни колеги.
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I/. ОБЩИНА ПЕРНИК:
1/. село Лесковец
13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън, сре-

ща на сурвакарските групи от село Богданов дол и село Лесковец
и сурвакарски игри около огъня

място: на площада в с. Лесковец
14.01.2015 г.– н.ч.: 07.00 ч.- 14.00 ч.– обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
2/. село Богданов дол
13.01.2015 г. – играят в с.Лесковец
14.01.2015 г. – н.ч. 08.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
3/.град Батановци
13.01.2015 г. – н.ч.: 17.45 ч. – отпътуване за село Черна гора
н.ч.: 18.00 ч. – среща на двете сурвакарски групи и запалване

на ритуален огън
н.ч.: 18.30 ч. – отпътуване от село Черна гора
н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площа при гарата
н.ч.: 19.30 ч. – отпътуване за село Косача, Община Ковачевци
н.ч.: 20.00 ч. – среща на двете сурвакарски групи и запалване

на ритуален огън
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. обхождане на къщите в

града от сур. група
4/. кв.Бела вода, гр. Перник
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур-

вакарски игри
място: площада в квартала
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите в

квартала от сур.група
5/. село Черна гора
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън, сре-

ща на сурвакарските групи от гр.Батановци и село Черна гора и
сурвакарски игри

място: на площада в селото
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч.– 15.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
6/. село Ярджиловци
13.01.2015 г. – н.ч.:18.00 ч. – запалване на ритуален огън, среща

на сурвакарските групи от Горна и Долна махала на село Ярджи-
ловци и сурвакарски игри

Забележка: Сурвакарската група на Кръстина махала – отдел-
но запалва ритуален огън в махалата си, не участва заедно с
другите две сурвакарски групи

място: на площада пред читалището
14.01.2015 г – н.ч.: 08.00. ч.– 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.групи
н.ч.: 14.30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото
място: в двора на училището
7/. село Зидарци
13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч.- запалване на ритуален огън и сур-

вакарски игри
14.01.2015 г.– н.ч.:09.00 ч.– 15.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
8/. село Мещица
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.30 ч. – среща и запалване на ритуален

огън и сурвакарски игри съвместно със сур.група от с. Витанов-
ци

място: на площада пред читалището
14.01.2015 г.– н.ч.: 07.30 ч.– 17.30 ч.–обхождане на къщите в се-

лото от сур.група
10/. село Дивотино
13.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2015 г. – н.ч.: 05.00 ч. 16.30 ч. – обхождане на къщите в

селото от сурвакарската група. Тръгват от махала “Бреста”
н.ч.: – фолклорен концерт
място: на площада в селото
н.ч.: 17.00 ч. – представяне на обичая “Сурвакарска сватба”,

запалване на ритуален огън, сурвакарски игри
място: на площада в селото
11/. село Люлин
13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън, пред-

ставяне на обичая „Раздрънкване” и сурвакарски игри
н.ч.:19.30 ч. – фолклорен концерт
място: на площада пред читалището
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. обхождане на къщите в

селото от сур.група
12/. село Кралев дол
13.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2015 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч.- обхождане на къщите в

селото от меч.групан.ч.:16.00 ч. – мечкарско хоро на площада
място: площада пред читалището
13/. село Драгичево
13.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч.– 18.00 ч.– обхождане на къщите в

селото от сур.група
н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. 15.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
14/. село Голямо Бучино
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур-

вакарски игри
място: на площада в с.Голямо Бучино = 3 =

Ãðàôèêúò íà “Ñóðâà” ïî ñåëàòà íà 13-òè è 14-òè ÿíóàðè
14.01.2015 г. –н.ч.: 07.00 ч.– 15.00 ч.– обхождане на къщите в

селото от сур.група
15/. село Расник
13.01.2015 г. –н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване на сур. групи за село

Сопица
н.ч.: 19.30 ч.- запалване на ритуален огън, среща на двете

сурвакарски групи – на село расник и на село Сопица, и сурвакар-
ски игри

място: на площада в село Сопица
14.01.2015 г. – н.ч.: 07.00 ч.до 15.00 ч.- обхождане на къщите в

селото от сур.група
16/. село Витановци
13.01.2015 г. – н.ч.: 17.30 ч. – отпътуване за село Мещица
н.ч.: 18.00 ч. – среща на сурвакарските групи на село Вита-

новци и село Мещица, запалване на ритуален огън и сурвакар-
ски игри

място: на площада в село Мещица
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.30 ч. до 16.30 ч. обхождане на къщите в

селото от сур.група
17/. село Селищен дол
13.01.2015 г. – н.ч.: 16.30 ч. – отпътуване за село Друган, Об-

щина Радомир
н.ч.: 17.00 ч. – среща на сурвакарските групи от с.Друган,

с.Калища, кв.”Бащевица”-Радомир и с.Джерман-Кюстендилско
н.ч.: 17.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите

в селото от сур.група

II/. ОБЩИНА БРЕЗНИК:
ДАТА: 13.01.2015 г./вторник/
14.01.2015 г. /сряда/
1/. село Бегуновци – НЧ “Просвета – 1922 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и

сурвакарски игри
място: на площада пред читалището
организира: кметство с. Бегуновци
- гостуване на сурвакарска група от село Беренде, Земенско
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 13.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
организира: кметство с. Бегуновци
2/. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда – 1928”
13.01.2015 г. – н.ч.: 19.00 ч. – събиране на сур. група и отпъту-

ване за с. Расник и с. Сопица.
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с.Вел-

ковци
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите

в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда – 1928 г.” с.

Велковци
3/. село Сопица – НЧ “Светлина – 1932 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 19.30 ч. – посрещане на сур. група от с.Вел-

ковци.
място: на площада в селото
организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 13.00 ч. – обхождане на къщите

в селото от сур.група
организира: кметство с. Сопица и НЧ „Светлина – 1932 г.”
4/. село Слаковци – НЧ “Искра – 1932 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 19.30 ч. – запалване на ритуален огън
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци
14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Искра – 1932 г.” с. Слаковци
5/. село Ноевци – НЧ “Пробуда – 1931 г.”
14.01.2015 г. – обхождане на къщите в селото от сур.група,

от 17.30 ч., среща със сурвакарската група на с. Габров дол, заря
и закриване на празника

място: на площада в селото
организира: Кметство и НЧ “Пробуда-1931 г.“, с. Ноевци
6/. село Садовик – НЧ “Дебелец – 1932 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур-

вакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“, с. Садовик
14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в

селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“, с. Садовик
7/. село Гигинци – НЧ “Искра – 1952 г.”
13.01.2015 г. н.ч.: 20.30 ч. – запалване на ритуален огън и посре-

щане на сур. група от с. Елов дол и с. Чепино
място: на площада в селото
организира: кметство с. Гигинци
14.01.2015 г. – н.ч.: 07.30 ч. до обяд – обхождане на къщите в

селото от сур.група организира: кметство с. Гигинци
8/. село Кошарево – НЧ “Пробуда – 1927 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 21.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур-

вакарски игри и среща със сурвакарска група от с.Друган, Общи-
на Радомир

място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево
14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в

селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Пробуда -1927 г.“ с. Кошарево
9/. село Долна Секирна – НЧ “Иво войвода – 1928 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 22.00 ч. – запалване на ритуален огън и

посрещане на сур. група от с. Чепино, с. Елов дол и с. Косача
място: на площада в селото
организира: сурвакарската група при НЧ “Иво войвода-1928 г.

с. Долна Секирна
14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч. до 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур.група
организира: сурвакарската група при НЧ “Иво войвода-1928

г.“ с. Д. Секирна
10/. село Банище – НЧ “Просвета – 1928 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сур-

вакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – гостуване и обхождане на къщи-

те в с. Ръждавец от сур. група и връщане и обхождане на къщи-
те от с. Банище

организира: кметство и НЧ „Просвета – 1928 г.”
11./ село Непразненци
13.01.2015 г. – н.ч.: 20.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур.

игри
място: на площада в селото
организира: кметството на с. Непразненци
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур. група
организира: кметство
12./ село Ребро
14.01.2015 г. н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в

селото от сур. група
място: на площада в селото
организира: кметството на с. Ребро
13/. град Брезник – НЧ “Просвещение 1870”
17.01.2015./събота/ – ПРЕГЛЕД НА СУРВАКАРСКИТЕ ИГРИ “СУ-

РОВА
БРЕЗНИК ’2015”
място: пл. „9-ти септември” град Брезник /площада пред чи-

талището/
н.ч.: 14.00 ч. – дефилиране на групи от Брезнишко, региона и

гостуващи групи
17.35 ч. – празнична заря
17.45 ч. – запалване на кладата и ритуален танц на сурвака-

рите
18.00 ч. – закриване

III/. ОБЩИНА РАДОМИР:
ДАТА: 13.01.2015 г. /вторник/
14.01.2015 г. /сряда/
1/. кв.Върба, град Радомир – НЧ “Христо Ботев – 1928 ”
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън
н.ч.: 19.00 ч. обхождане на квартала
място: на площада в квартала
организира: НЧ “Христо Ботев-1928“ кв.Върба, гр. Радомир
14.01.2015 г. – н. ч.: 06.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите

от сур. група
организира: НЧ “Христо Ботев-1928“ кв.Върба, гр. Радомир
2/. село Друган – НЧ “Благой Гебрев – 1905 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 16.30 ч.- 17.00 ч. – фолклорен концерт
място: на площада пред читалището в село Друган
н.ч.: 18.00 ч.– среща на сурвакарските групи от с.Друган,

с.Калища, гр.Батановци, кв.”Бащевица” – гр.Радомир и с.Джер-
ман-Обл.Кюстендил

н.ч.: 18.30 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада пред читалището в село Друган
н.ч.: 20.00 ч. – отпътуване за с.Кошарево
14.01.2015 г. – н. ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите

от сур. група
организира: кметство в село Друган
3/. село Стефаново – НЧ “Напредък – 1915 г. ”
13.01.2015 г. – н.ч.: 17.45 ч. – отпътуване за село Копаница
н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и среща на двете

сурвакарски групи от село Стефаново и село Копаница
място: на площада в село Копаница
организира: кметство и НЧ”Христо Ботев – 1928 г.”, с. Ко-

паница
14.01.2015 г. – н.ч.: 07.00 ч. – 14.30 ч. – обхождане на къщите

в селото от сур. група
организира: кметство и НЧ “Напредък-1915 г.“, с. Стефано-

во
4/. село Копаница – НЧ “Христо Ботев – 1928 г.”
13.01.2015 г.- н. ч.:18.00 ч.- среща на двете сурвакарски групи

от село Стефаново и село Копаница, запалване на ритуален
огън и сурвакарски игри

място: на площада пред читалището в с. Копаница
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.“, село Ко-

паница
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 14.00 ч. обхождане на къщите в

селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.“ село Ко-

паница
продължава на 10 страница



Рекламно  приложение

Понеделник, 12 януари 2015 г., брой 6 /5613/ 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. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро

2. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.

3. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.

4. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.

5. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,

в района на Автогарата - 21 000лв.

6. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.

7. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.

8. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.

9. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.

10. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.

11. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.

12. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.

13. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.

14. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

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

16. 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, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер. - 160 лв.

3. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма - 180 лв.

4. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

5. Магазин в Центъра, възлово място, 36 кв.м - 500 лв.

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
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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 кредити
ПРОДАВА:

1. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м - 27 000 евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 62 000 евро
3. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
6. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
7. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
8. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
12. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
13. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
14. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
15. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
16. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
17. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
18. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
19. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
20. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
21. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
22. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
23. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
24. 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, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
6. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
7. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.
8. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ - 600 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

ПРОДАВА:
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 - 29 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
9. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
12. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
15. Къща, кв. Ралица, тх., пл., РЗП: 180 кв.м, гараж - 45 000 лв.
16. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
17. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
18. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро
21. Търговско помещение, Тева, 20 кв.м, с разрешително за
заложна къща, промишлени стоки, фризьорски салон - 11 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 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. 5, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ - 31 000 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. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ет. 4, тер. - 25 000 лв.
21. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
27. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.
34. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.
35. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 26 000 лв.
36. 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
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. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане - 180 лв.- 180 лв.- 180 лв.- 180 лв.- 180 лв.
3. Боксониера, ИЦ, частично обзаведена3. Боксониера, ИЦ, частично обзаведена3. Боксониера, ИЦ, частично обзаведена3. Боксониера, ИЦ, частично обзаведена3. Боксониера, ИЦ, частично обзаведена - 150 лв.- 150 лв.- 150 лв.- 150 лв.- 150 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 25. Двустаен, ул. Кракра, ет. 25. Двустаен, ул. Кракра, ет. 25. Двустаен, ул. Кракра, ет. 25. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2 - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
66666. 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, Мошино, ет. 2, тх., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 19 000 лв.
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
8. Тристаен, Изток, 98 кв.м, тх., ТЕЦ, тер., ет. 7 - 39 000 лв.
9. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
10. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
11. 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. Тристаен, Център, напълно обзаведен, в добро състояние - 300 лв.

Купува:  
1. Апартаменти,във всички райони на Перник 
2. Къщи, в Перник и региона.  
3. Парцели за жилищно строителство. 

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. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро
3. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 2 - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
44444. 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.
55555. 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.
66666. 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.
77777. 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.
8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
99999. Изток, ет. 3 - 2. Изток, ет. 3 - 2. Изток, ет. 3 - 2. Изток, ет. 3 - 2. 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.
1111100000. 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.
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:

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.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 - 21 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт - 29 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 23 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
2. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
3. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
5. 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. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 18 000 евро
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.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787



Имоти, реклами 7Съперник 12 януари 2015 г.

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

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.; 28 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 500 лв.; 27 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35 000 лв.
9. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
14. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 39 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таваня 110 кв.м - 41 000 лв.
16. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
19. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 360 кв.м. - 35 000 лв.
20. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
21. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
22. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
23. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
24. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
25. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма - 42 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
5. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер. - 42 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 22 000 евро
8. Двустаен, ул. Рашо Димитров, обзаведен, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 8, ТЕЦ - 34 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦq 2 тер. - 33 000 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. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
Клепало, 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. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

Купува и наема, за реални

клиенти, всякакви апарта-

менти в Центъра и кварталите. 

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустроен в

тристаен - 19 900 евро /без посредник/

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Изток,  60 кв.м., тх., ет. 4, тер.  -
25 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 67 кв.м., ет. 5,
ПВЦ - 31 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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.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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,
двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 40 000лв.

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.

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение 132

кв.м, кв. Изток, топ-място, подход-
ящо за офиси, търговски предста-
вителства, кафе.
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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/под наем  кафе, ул. Кракра,
луксозно ремонтирано и обзаведено,
работещо - тел. 0896/740 129
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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Давам под наем
магазин, Центъра, възлово
място, 36 кв.м - 500 лв.

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

1. Купува Тристаен  до 45 000 лв. и
Двустаен до 35 000 лв. кв. Изток     

2. Купува Гарсониера до 35 000 лв. и
Двустаен до 50 000 лв. в Център. 

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 29 900лв.

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:

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

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

- 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

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00“Лице в лице”/п./-
публицистично предаване с водещ
Цветанка Ризова
06:30“Тази сутрин”- информационно
предаване с водещи Антон Хекимян и
Биляна Гавазова
09:30“Преди обед” - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30“Шоуто на Слави” /п./- вечерно
токшоу
13:30“Тайните на времето” - сериал
15:30“Светлината на моя живот” -
сериал
17:00bTV Новините
17:30“Лице в лице”- публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18:00“Опасни улици” - сериал
19:00bTV Новините - централна
емисия
20:00“Милост” - сериал, еп.38
21:30“Истински истории” - реалити
сериал
22:30“Шоуто на Слави” - вечерно
токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Под наблюдение” - сериал
01:00“Али Макбийл” - сериал
02:00“Преди обед” /п./- токшоу с
водещи Десислава Стоянова и
Александър Кадиев
04:00bTV Новините /п./
04:30“Светлината на моя живот” /п./

05&15“Часът на Милен Цветков”
06:20“Здравей, България” - сутрешен
блок на НТВ
09:30“На кафе” - предаване на НТВ
11:30“Бон Апети” - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30“Огнено сърце” - сериен филм
13:30“Моята карма” - сериен филм
14:30“Момичето, което обичах” -
сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30“Малката булка” - сериен филм
18:00“Сделка или не” - телевизионна
игра
19:00Новините на Нова - централна
емисия
20:00“Подли камериерки” - сериен
филм, сезон 2
21:00“Специално рaзузнаване” -
сериен филм
22:00“Господари на ефира” - забавно
предаване
22:30“Военни престъпления” - сериен
филм, 6 сезон
23:30Новините на Нова
00:00“Часът на Милен Цветков” -
предаване на НТВ
01:00“Будни цяла нощ” - сериен филм
02:00“На кафе” - предаване на НТВ /п/
03:30“Ангелският остров” - сериен
филм
04:30“Долината на слънцето” - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

05:50Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня
06:00Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещ Ася
Методиева
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно: Рецепта
на деня /п/
13:00Военен кореспондент игрален
филм /България, 2008г./
14:30Зелената линейка /п/
15:15Живот с Дерек тв филм /57
епизод/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Малки истории /п/
16:35Светиците тв филм /57 епизод/
17:20Бързо, лесно, вкусно
17:30Дързост и красота тв филм /
3475 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас я
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:10Отворени досиета - за
тоталитаризма от първо лице /Георги
Саръиванов/ 6 документални
истории /3 филм/п/
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в
джобче
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
22:00В кадър: Любов като на кино
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Златна топка 2014
01:00Бързо, лесно, вкусно
01:10Денят започва с Култура /п/
02:25Здравето отблизо /п/
03:25Да открием Германия /п/
04:00Светиците тв филм /57 епизод/
04:45Дързост и красота тв филм

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

TV Ïðîãðàìè

ТУК Е ВАШЕТО МЯСТО

ЗА РЕКЛАМА!

Новооткрит
фризьорски салон

ДЕСИ СТИЛ
си търси

маникюристка

- тел. 0895 78 60 87
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Би Би Си: 5 въпроса за
трагедията с ”Шарли ебдо”

Събитията във Франция, където от ръцете на ислямисти загинаха
17 души, предизвикват не само шок, възмущение, болка, но и
въпроси. Би Би Си коментира 5 от тях.

1. Как бяха охранявани редакцията и журналистите? 
Редакцията на “Шарли ебдо” вече беше подлагана на нападение

през 2011 г., когато срещу сградата на седмичника беше хвърлена
запалителна бомба, предизвикала пожар. Нападението стана в
навечерието на публикуването на специалния брой на “Шариа ебдо”
 (името на седмичника беше преиначено чрез думата “шариат”) с
карикатура на пророка Мохамед на първа страница.

След този пожар редакцията на списанието и редица негови
сътрудници бяха поставени подполицейска охрана. Един от
полицаите, охранявал главния редактор Шарба, загина при
нападението на 7 януари. По думите на адвоката на изданието
Ришар Малка заплахи срещу “Шарли ебдо” били отправяни
непрекъснато.

2. Защо френските спецслужби не успяха да предотвратят
нападението?

Според експерти сложността идва от там, че се е изменила самата
структура на ислямистките групировки, което затруднява
разкриването на джихадисти. “Вече няма ясна логика в
йерархизирането на организацията /.../ както в 80-те, 90-те години
или дори както при Ал Каида до началото на 2000 година. Заплахата
стана децентрализирана”, заяви пред в. “Либерасион” Марк Екер,
експерт в центъра за изследване на сигурността във френския
институт за международни отношения. Освен това, за да бъдат
следени всички подозрителни ислямисти, не достигат ресурси. По
думите на експертите в областта на сигурността, за да се води
денонощно следене само на един човек, са необходими най-малко
20 полицаи. 

3. Лесно ли е да се купи автомат “Калашников” във Франция?
Във Франция има по-строго законодателство в областта на

търговията с оръжие, отколкото в САЩ, но в страната процъфтява
черния пазар. По думите на Филип Капон, ръководител на френския
полицейски сидникат, френският черен пазар е наводнен с оръжия
от Източна Европа. ”Във Франция те /автоматите “Калашников”/ са
навсякъде”, заяви Капон пред агенция Блумбърг. По думите му,
цената на АК-47 на черния пазар е между 1000 и 1500 евро.

4. А сега ще си разчистят сметките с местните мюсюлмани?
Срещу няколко джамии във Франция след трагичните събития в

редакцията на “Шарли ебдо” бяха извършени нападения. В
четвъртък през нощта неизвестни лица хвърлиха шумови гранати
срещу джамия в град Льо Ман западно от Париж, няколко изстрела
бяха произведени срещу мюсюлманска молитвена зала в Пор-ла-
Нувел в южна Франция. 

В град Вилфранш-сюр-Сон недалече от Лион стана взрив в
арабски ресторант близо до джамия. 

Междувременно в социалните мрежи се отправят призиви да се
разграничава исляма от тероризма. 

Един от полицаите, загинали при стрелбата в редакцията на
“Шарли ебдо”, се казваше Ахмед Мераб. В социалните мрежи бързо
се разпространява хаштагът “Аз съм Ахмед”, по аналогия с “Аз
съм Шарли”. “Те казват, че убиват за пророка, но хладнокръвно
убиват полицай, който носи името на пророка”, пише един
потребител.

Продължава да е популярен и хаштагът “Не от мое име”,
използван от мюсюлманите още от септември в отговор на
престъпленията, извършени от “Ислямска държава”. 

Едновременно с това по адрес на френските мюсюлмани са
отправяни упреци, че не излизат на улицата в знак на
солидарност със загиналите журналисти.

Според известния експерт по въпросите на ислямизма Жил Кепел
стратегията на ислямистите се състои в това да унищожат западните
страни, настройвайки една част на населението срещу друга. 

5. Струва ли всичко това свободата на словото? 
“Това не е просто обикновено нападение. Целта му е ясна - грубо

унищожаване на свободата”, написа в колонката си, публикувана
в сайта на в. “Лез еко” в четвъртък френският философ и журналист
Роже-Пол Дроа. 

“Когато на 11 септември 2001 г. бяха ударени кулите на Ню Йорк,
някои все още предполагаха, че целта са били само Съединените
щати и тяхната финансова мощЕ Този път само слепият може да
игнорира, че мишена са били основните свободи на всички
демокрации”, пише той.

Сега мнозина си спомнят за трагичните събития от 11 септември
2001 година.

“Френският 11 септември” - под това заглавие излезе в петък в.
“Монд”. “Пред журналистите, които претворяват в живота тази
свобода, въпросът стои по друг начин: “Ти си длъжен по-скоро да
се съгласиш да умреш, отколкото да се покориш”. Цената на
свободата да говориш, рисуваш, мислиш - това е риск от кърваво
клане”, писа вестникът. 

“Журналистите не се поддават на страх, оставайки скромни герои
на всекидневието. Но колко дълго може да продължи това? Ами
ако нападенията се повторят?”, питаше се Роже Пол-Дроа, когато
още никой не подозираше какво драматично развитие на събитията
очакваше Франция в петък.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в

съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията
извършва планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим
клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на
домакинството, който да присъства на подмяната.

Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Пернишка област
На 12.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов:  БЛ. 2, 2А, С/У СУПЕРА
На 13.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов: 2А,  БЛ. 2, 2А, С/У СУПЕРА
На 13.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Ярджиловци   Арда: 2, 3, 4;  Девети Септември: 34, 53;

Йордан Станоев: 6;  Китка: 13;  Кракра: 13, 7;  Орниче: 1, 10, 10А, 12, 13, 19, 26, 28, 3, 30, 32, 34,
5, 7, 8, 9;  Перник: 4, 5, 7;  Първи Май: 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9;  Рила: 4, 8;  Свилен Русев: 1, 3;
Средна Гора: 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 5, 6, 7, 9;  Тодор Димитров: 13, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 6;  Христо
Смирненски: 4

На 14.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Ярджиловци   Арда: 2, 3, 4;  Девети Септември: 34, 53;
Йордан Станоев: 6;  Китка: 13;  Кракра: 13, 7;  Орниче: 1, 10, 10А, 12, 13, 19, 26, 28, 3, 30, 32, 34,
5, 7, 8, 9;  Перник: 4, 5, 7;  Първи Май: 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9;  Рила: 4, 8;  Свилен Русев: 1, 3;
Средна Гора: 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 5, 6, 7, 9;  Тодор Димитров: 13, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 6;  Христо
Смирненски: 4

На 14.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов: 1,  БЛ. ПАВИЛИОН;  Юрий
Гагарин:БЛ. 1, вх.A, Б, В,

На 15.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов: 1,  БЛ. ПАВИЛИОН;  Юрий
Гагарин: БЛ. 1, вх.Г, Д, Е, Ж,

На 16.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник    Младен Стоянов: 1,  БЛ. ПАВИЛИОН;  Юрий
Гагарин: БЛ. 1, Ж,

На 16.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Ярджиловци   Витоша: 1, 2, 3, 4, 6, 8;  Девети Септември:
1, 32, 34, 34А, 38, 38А, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61,
62, 63, 64, 67, 68, 70;  Орниче: 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60,
62;  Партизан: 1, 23;  Плиска: 11;  Рила: 1, 10, 2

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената
на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком
или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн
приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в
реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на
електрозахранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за
възстановяване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията

всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по
електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове
и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Пернишка област
На 12.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 12.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов:  БЛ. 2, 2А, С/У СУПЕРА
На 12.01.2015 г. /13:00 - 16:00 ч/ - с. Ноевци общ.гр.Брезник
На 12.01.2015 г. /13:00 - 16:00 ч/ - Трън   Александър Стамболийски: 1, 1., 13, 2;  Георги Димитров: 1, 10, 14А, 15, 16, 17, 18, 19,

21, 22, 24, 26, 26., 8,  БЛ. 14, 8;  Гочо Гопин: 27;  Денчо Знеполски: , , 1;  Христо Ботев: 10, 4, 8
На 13.01.2015 г. /09:00 - 12:00 ч/ - с. Садовик общ.гр.Брезник
На 13.01.2015 г. /09:00 - 14:00 ч/ - с.  Цегриловци общ. Трън
На 13.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов: 2А,  БЛ. 2, 2А, С/У СУПЕРА
На 13.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Ярджиловци   Арда: 2, 3, 4;  Девети Септември: 34, 53;  Йордан Станоев: 6;  Китка: 13;  Кракра:

13, 7;  Орниче: 1, 10, 10А, 12, 13, 19, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 8, 9;  Перник: 4, 5, 7;  Първи Май: 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9;  Рила: 4, 8;  Свилен
Русев: 1, 3;  Средна Гора: 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 5, 6, 7, 9;  Тодор Димитров: 13, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 6;  Христо Смирненски: 4

На 13.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 13.01.2015 г. /09:30 - 14:00 ч/ - с. Друган,  общ. Радомир
На 13.01.2015 г. /09:30 - 16:00 ч/ - трафопост “Роза”, с.  Дебели Лаг община Радомир
На 13.01.2015 г. /13:00 - 16:00 ч/ - Драгичево   Васил Априлов: 10, 10., 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33,

35, 8,  8д;  Възраждане: 1, 69,  54, 62, 64, 66, 68, 79, 82, 83, 83., 85, 87, 89, 93, 97;  Иван Вазов: 11, 9, 9 А,  1, 2, 3, 5, 7, 8;  Кокиче:
7, 8;  Кракра: 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 2, 2., 33, 5, 7, 9,  1, 21, 22, 24, 24б, 24б., 27, 29, 3, 33, 34, 35, 35а, 39, 41, 41а;  Любен Каравелов:
12, 6;  Мария Луиза: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 29., 31, 33, 35, 8;  Никола Вапцаров: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 18,
2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  Пирин: 43;  Рударска: 14, 45.,  бл.  Павилион;  Физкултурна: 1, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8

На 14.01.2015 г. /09:00 - 13:00 ч/ - Перник   Владислав Граматик: 37, 39, 41, 43А, 45, 47, 49, 49А, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75, 75А;  Добри Чинтулов: 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 15, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6., 7, 8, 9;  Драгановец: 207, 31;  Презвитер Козма: 1,
2, 3, 4, 5;  Тако Пеев: 1;  Тодор Влайков: 12;  Тодор Паница: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 14.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 14.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Ярджиловци   Арда: 2, 3, 4;  Девети Септември: 34, 53;  Йордан Станоев: 6;  Китка: 13;  Кракра:

13, 7;  Орниче: 1, 10, 10А, 12, 13, 19, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 8, 9;  Перник: 4, 5, 7;  Първи Май: 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9;  Рила: 4, 8;  Свилен
Русев: 1, 3;  Средна Гора: 1, 11, 13, 13А, 2, 3, 5, 6, 7, 9;  Тодор Димитров: 13, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 6;  Христо Смирненски: 4

На 14.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов: 1,  БЛ. ПАВИЛИОН;  Юрий Гагарин:БЛ. 1, вх.A, Б, В,
На 14.01.2015 г. /11:00 - 13:00 ч/ - гр. Трън   ул. 8ми Март: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 4А, 5, 6, 9;  ул. Атанас

Ботев: 2, 4;  ул. Васил Левски: 5;  ул. Гочо Гопин: 11, 13., 17., 19, 2, 21, 21., 25, 3, 4, 7, 9;  ул. Десета: 3, 5, 7, 9;  ул. Мосаловска: 1,
10, 11А, 15, 17, 19, 2, 2., 21, 3, 3А;  ул. Народна Воля: 1, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 3, 30, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 5, 6,  БЛ.
ПАВИЛИОН;  ул. Петър Асенов: 13, 15, 2А, 4, 8;  ул. Тако Пеев: 1, 11., 13, 14., 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 8,
9.

На 15.01.2015 г. /09:00 - 15:00 ч/ - Перник   603: 12;  Балканджи Йово: 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 8;  Димова
Махала: БЛ. СТАДИОН;  Крушовска Република: 14;  Парижка Комуна: 2;  Петко Ефтимов: 1, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 3, 31, 5, 7, 9;  Радомирска Република: 12;  Република: 1, 1., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20., 22, 24, 24., 25, 26, 28,
3, 3., 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 7, 7Г, 8, 9;  Сини Вир: 1, 4,  БЛ. ГАЗОСТАНЦИЯ;  Тева: 194,  БЛ. 7, МАГАЗИН  82;  Чипровско
Въстание: 2, 3А

На 15.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 15.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник   Младен Стоянов: 1,  БЛ. ПАВИЛИОН;  Юрий Гагарин: БЛ. 1, вх.Г, Д, Е, Ж,
На 16.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 16.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник    Младен Стоянов: 1,  БЛ. ПАВИЛИОН;  Юрий Гагарин: БЛ. 1, Ж,
На 16.01.2015 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Ярджиловци   Витоша: 1, 2, 3, 4, 6, 8;  Девети Септември: 1, 32, 34, 34А, 38, 38А, 40, 40А, 42,

44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70;  Орниче: 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 43, 46,
49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62;  Партизан: 1, 23;  Плиска: 11;  Рила: 1, 10, 2

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните
прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски разговор
според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече
можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за
да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването
в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.
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5/. село Кондофрей – НЧ “Просвета – 1928 г.”
13.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2015 г. – н. ч.: 07.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане

на къщите в селото от сур. група
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Просвета – 1928 г.”, с.

Кондофрей
6/ . Ромска сурвакарска група- кв.”Бащевица” – град

Радомир
13.01.2015 г. – н.ч.: 16.30 ч. – отпътуване за село

Друган
н.ч.: 17.00 ч. – среща на сурвакарските групи от:

с.Друган, с.Калища, гр.Батановци, кв.”Бащевица” –
гр.Радомир и с.Джерман-Обл.Кюстендил

място: на площада в село Друган
организира: кметство в село Друган
14.01.2015 г. – н.ч.: 07.00 – 14.00 ч. – обхождане на

гр.Радомир
организира: ромска сурвакарска група
7/. село Извор – НЧ „Отец Паисий – 1927 г.”
13.01.2015 г. – не играят
14.01.2015 г. – н.ч.: – 10.00 ч. – запалване на

ритуален огън и сурвакарски игри
н.ч.: – 10.30 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ”Отец Паисий-1927 г.”

с.Извор
8:село Радибош-няма информация
9/. село Долни Раковец – проведени сурвакарски

игри на 01.01.2015 година
10/. град Радомир
17.01.2015./събота/ – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ

ПРАЗНИК “СУРОВА РАДОМИР ’2015”
място: – пл.”Свобода” – град Радомир
н. ч.: 11.00 ч. – Откриване на изложба Традиционни

ястия от Радомирско
н.ч.: 12.00 ч. – “Сурва в Радомир” – Общински

празник на сурвакарските игри
- маскарадно сурвакарско шествие на

сурвакарските групи
Забележка: Община Радомир изготвя специална

програма за посещението на г-н Хенри Ван дер Кроон
на 02.02.2015 година в Община Радомир

IV/. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:
ДАТА: 13.01.2015 г./вторник/
14.01.2015 г./сряда/
1/. село Ковачевци – НЧ “Георги Димитров – 1928”
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален

огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Георги Димитров -

1928“, с. Ковачевци
14.01.2015 г –н.ч: – 10.00 ч.- гостуване на

сурвакарските групи от с. Сирищник ,с. Ракиловци
организира: кметство и НЧ с.Ковачевци
2/. село Косача – НЧ “Лазо Стоянов – 1927 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 20.00 ч. среща на сур.групи от

с.Косача и гр.Батановци, запалване на ритуален огън,
сурвакарски игри

място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов-1927

г.“, с. Косача
14.01.2015 г. – н.ч.: 09.00 ч.-12.00 ч. обхождане на

селото
организира: кметство и НЧ с.Косача
3/. село Сирищник – НЧ “Алеко Константинов -1899

”13.01.2015г. – н.ч.: 19.00.– среща със сурвакарските
групи от село Сирищник и село Елов дол, запалване на
ритуален огън и сурвакарски игри

място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов -

1899 г.“ с. Сирищник
14.01.2015 г.- н.ч.: 08.00 – 10.00 ч. – обхождане на

къщите в селото
4/. село Светля – НЧ “Светлина – 1932 г.”
13.01.2015 г.– н.ч.:18.00 ч.- запалване на ритуален

огън и сурвакарски игри
н.ч.:19.00 ч.- среща със сурвакарската група от

с.Чепино и с.Елов дол
н.ч.: 20.00 ч. – гостуват на сурвакарската група в

с.Лобош
н.ч.: 22.00 ч. – гостуват на сурвакарската група в

с.Габров дол

Ãðàôèêúò íà “Ñóðâà” ïî ñåëàòà íà 13-òè è 14-òè ÿíóàðè
организира: кметство и НЧ “Светлина – 1932 г.“,

село Светля
14.01.2015 г.– н. ч.10.00 ч.- 12.30 ч.- обхождане на

селото от сур.група
организира: кметство и НЧ”Светлина-1932 г.”

с.Светля
5/. село Калище – НЧ “Методи Андонов – 1927”
13.01.2015 г.– н.ч.: 16.30ч. – отпътуване за

с.Друган
н.ч.: 17.00 ч. – среща на сур.групи в с.Друган
място: на площада пред читалището в с.Друган
организира: сурвакарската група в с.Калища
14.01.2015 г. – н.ч. 11.00. ч. – гостува

сурвакарската група от с.Лобош
6/. село Лобош – НЧ “Ведрина – 1928”
13.01.2014 г.- н.ч.:18.00. ч.- запалване на ритуален

огън и сурвакарски игри
н.ч.: 20.00 ч.- 21.00 ч. – среща на сурв. групи от

с.Светля, с.Чепино и с.Елов дол, сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Ведрина-1928 “, с.

Лобош
14.01.2015 г. – н.ч.:08.30 ч.- 11.00 ч.- обиколка на

къщите в селото
н.ч.: 11.00 ч. – среща със сурвакарската група от

с.Калища
7/. село Ракиловци – НЧ “Селска пробуда – 1927”
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален

огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Селска пробуда-1927

“, с. Ракиловци
14.01.2015 г. – н.ч.10.00.ч.- гостуват на

сурвакарската група в с.Ковачевци
8/. Село Чепино – НЧ “Гео Милев – 1936 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.:18.30 ч. – 19.30 ч. запалване на

ритуален огън и сурв. игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Гео Милев -1936 г.“, с.

Чепино
н.ч.: 19.30 ч. – 23.00 ч. гостуване в селата:
с.Светля, Беренде, Гигинци, и Долна Секирна
организира: сурвакарската група в с.Чепино
14.01.2015 г. – н.ч .09.00ч – 11.00 ч.обикаляне на

селото
н.ч.: 11.00 ч. – 12.00 ч. сурвакарски игри на площада

в селото
организира: кметство и НЧ”Гео Милев-1936 г.”

с.Чепино
9/. Село Ковачевци –
21.03.2015 г./събота: Общински пролетен карнавал

“Долината на маските”
място: площада на с. Ковачевци
н.ч.: 10.00 ч. – посрещане на пролетта и концертна

програма
н.ч.: 11.00 ч. дефилиране на участващите групи
организира: кметство и НЧ “Георги Димитров -

1928“, с. Ковачевци

V/. ОБЩИНА ЗЕМЕН:
ДАТА: 13.01.2015 г. /вторник/
14.01.2015 г ./сряда/
1/. град Земен – НЧ “Светлина – 1924”
13.01.2015 г. – н.ч.: 17.30 ч.- запалване на ритуален

огън, сурвакарски игри
място: на площада в града
организира: кметство и НЧ “Светлина – 1924“, гр.

Земен
н.ч.: 19.30 ч. – 24.00 ч.посещение на къщите в града
организира: сурвакарската група при читалището
14.01.2015 г. – н.ч.: 08.00 ч..- 12.00 ч. – обхождане на

къщите в града от сур.група
н.ч.: 12.00 ч. – сурвакарски игри на площада
организира: кметство и НЧ “Светлина – 1924“, гр.

Земен
2/. село Пещера – НЧ “Крюгер Николов – 1922 г.”
13.01.2015 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален

огън и сурвакарски игри
19.00 ч. – обхождане на къщите в селото
организира: кметство и НЧ с.Пещера
14.01.2015г. – не играят
3/. село Елов дол – НЧ “Светлина – 1929”
13.01.2015 г. – н.ч.: 17.00 ч. – събиране на групата

от всички махали на селото
н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и

сурвакарски игри
място: на площада в с. Елов дол
н.ч.: 20.00 ч. – гостуване на групата в с. Гигинци,

с.Светля
организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”
14.01.2015 г. – н.ч. : 08.00 ч. – 12.00 ч. – обиколка на

къщите в селото
организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”
4/. село Габров дол – НЧ “Христо Ботев – 1928”
13.01.2015 г. – н.ч.: 21.30 ч.- представяне на

сурвакарския обичай “Сурвакарска сватба”с
участието на сурвакарската група

н.ч.: 22.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща на
сур.групи и

сурвакарски игри.
място: на площада в селото
организира: кметство и сур. група при НЧ “Христо

Ботев-“с.Габров дол
14.01.2015 г. – н.ч.: 10.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на

къщите в селото от сур.група
място: на площада в селото
организира: кметство и сур. група при НЧ “Христо

Ботев-“с.Габров дол
- н.ч.: 17.00 ч. – гостуване на сур.група в с.Ноевци
5/. село Дивля – НЧ “Надежда – 1898”
13.01.2015 г. – н.ч.: 20.00 ч.- запалване на ритуален

огън и сурвакарски игри
място: на площада в селището
организира: кметство и НЧ “Надежда-1898“, с. Дивля
н.ч.: 20.30 ч. обхождане на къщите в селото от

сурвакарската група
14.01.2015 г. – не играят
6/. село Беренде – НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1945”
13.01.2015 г. – н.ч.: 19.30 ч. – 20.00 ч. – сурвакарски

игри на площада
н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща с

групата от Чепино
място: на площада в селището
организира: кметство и НЧ „Светлина – 1929 г.”
н.ч.: 20.30 ч. – отпътуване и гостуване на сур. група

в Бегуновци
организира: сурвакарската група в селото
14.01.2015 г. – не се разиграват сурвакарски игри
7/. село Мурено – НЧ „Н. И. Вапцаров – 1949” – няма

информация
8/. село Горна Врабча – “Христо Смирненски – 1946”

– няма информация
9/. село Падине – няма информация
10/. град Земен
14.03.2015 година /събота/ – ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК

НА СУРВАКАРСКИТЕ ИГРИ
н.ч.: 10.00 ч.
място: площада пред Общински младежки дом град

Земен
организира: Отдел “Култура” и НЧ”Светлина-1924

г.” град Земен
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Яне АНЕСТИЕВ

Çäðàâà áèòêà ÷àêà „Ìèíüîð” íàïðîëåò
Според наставника на „чуковете” пернишкият тим е институция

Страницата подготви Яне Анестиев

Само на 35 години
Христо Янев  започва
от едно от най-ниски-
те стъпала в йерар-
хията - В група, но го
прави в клуб с доста
големи традиции.

Ицо, кое me накара
да поемеш Миньор
Перник?

- Първо, вече искам
да се развивам като
треньор и като лич-
ност. Второ, за нико-
го не е тайна, че Ми-
ньор е отбор със се-
риозни традиции в
България. Благодаря за
оказаното ми доверие
и се надявам заедно с
моя екип да помогнем
на Миньор да се върне
там, където му е
мястото - първо в Б
група, а след време и в
елита.

Кое е най-важното
нещо, което трябва
да се направи на пър-
во време?

- Първо трябва да
стабилизираме отбо-
ра, да избистрим със-
тава. Трябва да нака-
раме хората отново
да обичат Миньор и

да се върнат още по-
вече на стадиона. Ми-
ньор е институция в
българския футбол и
това трябва да се
уважава. Тези отбори
трябва да съществу-
ват там, където
всички ги помнят -
сред най-добрите.

През есента имаше
доста проблеми от
финансова гледна точ-
ка, стигна се и до бой-
кот на тренировки.
Имаш ли уверението
на ръководството, че
сега всичко ще е на-
ред, и притеснява ли
те това?

-Да, говорил съм и
те правят всичко
възможно обстанов-
ката в отбора да е
нормална. Парите да
се плащат навреме и
да има добра организа-
ция. За да може Ми-
ньор не само да същес-
твува, но и да почне
да побеждава. Имаме
срещи и с бизнеса в
Перник, с общината.
Надявам се всички,
които милеят за Ми-
ньор, да помогнат да

върнем доброто име
на клуба.

Защо избра В група
за старт на своята
треньорска кариера?

- Според мен това е
най -естественият
път за всеки един,
който иска да се раз-
вива в професията.
Никой не се е родил
научен. Всеки го прави
в движение. Затова и
за мен да почнеш с от-
бор от В група е най-
нормалното нещо.
Както тръгваме на
училище от първи
клас, така и тук зала-
гаме на ниското ниво,
в случая Миньор Пер-
ник, за да завършим
после в 12-и клас.

Можеше ли да поиг-
раеш още година-две,
след като напусна Сла-
вия през 2013-а?

- Можех и повече, но
вече бях решил да
прекратя футболна-
та си кариера и да се
насоча към треньорс-
твото. Сега искам да
помагам на по-млади-
те, които идват от-
долу. Да им покажа не-

щата, които съм
видял и научил от жи-
вота и футбола, за да
са им полезни и на
тях.

Работил си с доста
именити специалис-
ти. От кой треньор
си научил най-много
през годините?

- От абсолютно
всички съм попивал
от занаята. Работил
съм с много добри спе-
циалисти в ЦСКА ка-
то Енрико Катуци,
Джиджи Симони, с Лю-
бослав Пенев и него-
вия екип в Ли-текс.
Във франция също
съм натрупал много
опит и знания. И кол-
кото и странно да
звучи, най-много съм
научил от тези, кои-
то са се държали най-
лошо и с най-голям не-
гативизъм към мен.

Стойчо Младенов
влиза ли в тази гра-
фа?

- Няма да спомена-
вам имена. Вече гле-
дам на нещата под
друг ъгъл. Аз съм тре-
ньор и трябва да ува-
жавам професията.
Сега съм от другата
страна. За мен всеки
един урок от живота
ми на футболист е
важен и се надявам да

Пиронкова ще играе
срещу Пенета в Сидни

Първата ракета на България при жените Цве-
тана Пиронкова ще се изправи срещу Флавия
Пенета в първия кръг от основната схема на
турнира в Сидни. Носителката на трофея Пи-
ронкова премина безпроблемно квалифика-
циите и сега трудното за нея предстои.По-ра-
но в неделя  пловдивчанката се наложи с 6:3,
6:1 над американката Никол Гибс, което я кла-
сира за основната схема. Пенета е под номер
12 в света, като има пълен актив от победи над
Пиронкова - 3 от 3. Двете обаче за първи път се
срещат в мач на твърди кортове.

Победите на италианката са на два пъти на
клей и веднъж на трева - на Олимпиадата в
Лондон през 2012 година. Двубоят между двете
е трети в програмата на корт №3 за програмата
утре и ще започне около 6:30 - 7:30 часа бъл-
гарско време. 

И Благой Георгиев
заговори за богохулство
Благой Георгиев сподели, че се обижда от

прякора Джизъса, с който мнозина го наричат
заради дълбоката му религиозност. Футболис-
тът на Рубин (Казан) се изповяда пред свет-
ския хроникьор Мон Дьо в интервю за Нова те-
левизия.Имам познати доста свещеници, пома-
гал съм им, но не изтъквам това. Няма толкова
голямо значение какво съм правил за тях през
годините. Това си е за мен. Не обичам да ме на-
ричат Джизъса. Този прякор ме обижда, това е
богохулство. Исус Христос е един”, коментира
Благой Георгиев.”Мен може да ме съди само
този, който не е грешен”, отсече плей-
боят.”Всеки ден само глупости, глупости, глу-
пости по мой адрес. Наслушах се на какви ли
не неща. Не мога да разбера какво толкова съм
им интересен, че постоянно с мен се занима-
ват. Само кога си мия ръцете не пишат. Какво
ги интересува хората къде почивам, какво
правя”, недоволен е Георгиев от постоянния
интерес на медиите към него.Тръгналият за го-
лемия футбол от Славия играч сподели какво е
направил първата си заплата, която е взел от
“белия” клуб - “Абсолютно всичко дадох на ро-
дителите ми. Цялата ми първа заплата беше за
тях, купиха си кола. Те гледаха аз и брат ми да
сме добре, правеха всичко за нас. Зарадваха
се, че постигнах това, за което се боря цял жи-
вот.”

Попитан за връзката си с ученичката Куини-
Алис, бившият национал каза: “От добро се-
мейство е, момиче с добро възпитание. Възрас-
тта не е проблем. Любовта ни пламна веднага,
бях силно привлечен от Куини.”На въпрос кога
ще се жени за Куини-Алис и бременна ли е по-
ловинката му, Благой отговори: “За всичко
си има време.”

Руснак подсилва
отбора на Гоцев
Отборът на Веро Волей (Монца), където

играе брезнишкият  национал Светослав
Гоцев, привлече нов играч, след като
французинът Гийом Кеске разтрогна дого-
вора си. Става въпрос за 32-годишния рус-
ки нападател Максим Ботин, който присти-
га от първодивизионния Урал (Уфа), а пре-
ди това е играл и за Динамо (Мос-
ква).”Трябваше ни четворка, за да запъл-
ним състава ни и искахме това да е опитен
състезател, който да ни помогне до края на
сезона. Това не означава, че няма да зала-
гаме на нашите момчета, които ни носят
удовлетворения от началото на сезона”,
коментира спортният директор на Веро Во-
лей Клаудио Бонати.

 

го предам на момче-
тата, с които ще ра-
ботя.

И малко встрани от
темата. Смяташ ли,
че най-после ЦСКА ще
спре хегемонията на
Лудогорец и ще стане
шампион?

- Крайно време е.
Мисля, че ЦСКА има
много добра възмож-
ност да го направи.
Изиграха добър полу-
сезон. Лидери са, имат
и аванс в класирането,
което би трябвало да
им осигури комфорт.

Съжаляваш ли за
последния си престой
в Славия?

- Съжалявам за мно-
го неща, но времето
никой не е успял да
върне назад.

Запознат ли си с
конкуренцията в Юго-
западната В група?

- Разбира се. Гово-
рим за отбори с тра-
диции като Беласица
Петрич, Велбъжд Кюс-
тендил, Рилски спор-
тист... Групата е дос-
та силна, но това би
трябвало да ни радва.
Лидерът Оборище Па-
нагюрище и Сливниш-
ки герой също са мно-
го силни. Чака ни здра-
ва битка напролет

 

Волейболистите на
“Миньор” отстъпиха
в първата си контро-
ла от микролагера в
Тетевен на тима на
“Монтана” с 1:3. С ог-
лед на ранния етап на
подготовката и то-
ва,че “Монтана” е на
второ място в класи-
рането на Суперлига-
та,резултатът е оча-
кван. Старши-треньо-
рът Румен Златанов
заяви ,че е доволен от
играта на възпитани-
ците си, тъй като
тимът  буквално е на
пет тренировки. В Те-
тевен ги няма цен-

Волейболистите отстъпиха на „Монтана” в Тетевен
тралният блокировач
Иван Ковачев ,посре-
щачът Камен Каменов
и диагоналът Радос-
тин Денков. Добрата
новина е,че Денков
няма да играе в Алба-
ния, където не е оста-
нал доволен от усло-
вията, които са му
предложени, и се връ-
ща в “Миньор” за про-
летния дял от шам-
пионата. Този след
обед от 16,30 е вто-
рата контрола на пер-
ничани, този път сре-
щу водача във Висша-
та лига “Инвестбанк
Тетевен волей

ХРИСТО
ЯНЕВ
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АПРОПО

ШЕФОВЕТЕ НА БЕДЕЖЕТО
ПОСТАВИХА ПЪТУВАЩИТЕ
ПЕРНИЧАНИВ ШАХ. И не само
гражданите, и местната власт не
знае какво да прави и какво да

отговаря на безбройните въпроси относно
евентуалните съкращения на влакове по ли-
нията Перник- София. Всеки ден някой току
изтърси по някоя цифра, която ако е вярна би
трябвало работещите в столицата или да
ходят до там пеша, или да впрягат конете в
каруците. Всяко ново правителство първо
гледа да икономиса от железниците. Под ни-
що незначещия предлог за оптимизация на
нерентабилните линии хиляди хора се пос-
тавят в състоянието на крепостни селяни. И
сега така. Оня ден се чу за няколко влака,
вчера за цели 14. Че това е чиста лудост си-
гурно е ясно и на оня, който е публикувал по-
добна нелепица. Обласният управител е като
в небрано лозе. Най- напред щото и тя не знае
какво точно искат ония от бедежето. Да им
каже, че не са в ред, не е политически издър-
жано. Да вдигне вой до бога, не смее- няма
нищо черно на бяло. Да направи рутинна
пресконференция- ще говори общи приказ-
ки. Пълен абсурд! Който става три пъти по- пъ-
лен, щото ако поне една пернишка жепейска
линия не е рентабилна, тогава коя ли е ? Та
нали само преди няколко седмици имаше
бунтове на Горна баня, че пътниците са натъп-
кани във вагоните като сардели. Съкращава-
нето дори само на един от влаковете до Со-
фия като нерентабилен, би означавало, че
цялото ни БДЖ е супер нерентабилно и
трябва да се закрие моментално. Без редов-
на железопътна връзка със столицата перни-
чани умират прави. И изобщо кои са нерента-
билни-влаковете до София или ръководители-
те на влаковете в София? И не е ли време
Бойко Борисов да си припомни добрите си
практики от първия мандат, че да вземе да
поразхвърля малко капите на ония умници от
бедежето?

ТАЗИ СЕДМИЦА СЕ ОЧЕРТАВА ДА
БЪДЕ НЕЩО КАТО ПРОМОЦИЯ НА
СУРВАКАРСКИЯ ФЕСТИВАЛ. По селата
започват традиционните ритуали около ог-
ньовете и обиколката по къщите. Ще се осъ-
ществи голямо януарско преселение от гра-
да към селата. В края на месеца ще стане об-
ратното. Добре, че е

Сурва, та да ни напомня, че едно време по
селата вреше от народ, а сега само на

13- ти вечерта и на 14- ти.

1212 януари 2014 г.

На безплатната национална телефонна линия обажданията се увеличават непрекъснато

Контрабандни цигари
в магазин за обувки

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи иззеха 1 700 къса

контрабандни цигари при спецакция, про-
ведена на територията на целия областен
град. Досега акцизни стоки обикновена
се намирани в частни домове, кафенета и
магазини за хранителни стоки, дори в ле-
ки коли по тържищата в града. Този път
обаче на цигари без задължителния сти-
кер на финансовото министерство били от-
крити в магазин за обувки, прежди и пла-
тове в пернишкия квартал „Изток”. Уни-
формените са конфискувани оттам 1360
къса папироси без бандерол от различни
марки.

В центъра на Перник от две кафенета са
иззети общо 340 къса от акцизната стока.
На тримата собственици на търговските
обекти ще бъдат съставени актове за ад-
министративни нарушения от служители
на Митница София.

Проверките продължават, предупреж-
дават от полицията.

година. 15 от тях са
постъпили през праз-
ничните дни /13 - меж-
ду 24 и 31 декември, и 2
на 01 януари/. В сравне-
ние със същия период
на миналата година уве-
личението е двойно,
тогава в празничните
декемврийски дни са
постъпили 8 сигнала за
дете в риск.  В повече-
то случаи става дума
за няколко вида риск, но
неглижирането присъс-
тва с голяма честота,
вероятно защото мно-
го проблеми на самите
родители водят до пре-

мотивират ги да си
сътрудничат с органи-
те по закрила, убежда-
ват ги, че могат да по-
лучат помощ на място.

При постъпване на
сигнал за дете в риск се
задейства Координа-
ционен механизъм за
взаимодействие при ра-
бота в случаи на деца,
жертви на насилие или
в риск от насилие и за
взаимодействие при
кризисна интервенция.
Сигналът и наличната
информация за него се
предават по телефон
незабавно на предста-
вител на Отдела за зак-
рила на детето към Ди-
рекция „Социално под-
помагане“ в града, в кой-
то живее детето, неза-
висимо от празнични-
те дни. Социалните ра-
ботници извършват
оценка на условията на
живот на децата и при
необходимост осигур-
яват дългосрочна под-
крепа за тях и семей-
ствата им. Всеки слу-
чай се проследява от ек-
спертите на Държавна-
та агенция за закрила
на детето, които под-
помагат органите, ра-
ботещи по случая на
място, категорични са
от агенцията.

Зоя ИВАНОВА
 Общо 1828 обажда-

ния са получени  на без-
платната национална
телефонна линия за де-
ца на Държавната аге-
нция за закрила на дете-
то 116 111 в периода
24 декември – 1 януари,
най-много са те на 29
декември, а най-малко -
на 25 декември.Това от-
читат от Държавната
агенция за закрила на
детето.

Рекорден брой сигна-
ли за дете в риск – 54,
са получени само за еди-
н месец – декември 2014

Променят ГПК и Закона за
домашното насилие

Любомира ПЕЛОВА
Правителството предлага на Народното

събрание да направи промени в Граждан-
ския процесуален кодекс, а със заключи-
телните му разпоредби – и в Закона за за-
щита от домашното насилие, за да бъдат
въведени в националното законодателство
разпоредбите на Регламент (ЕС) 1215/2012

относно компетентността, признаването и
изпълнението на съдебни решения по
граждански и търговски дела (преработен
текст) и на Регламент (ЕС) 606/2013 относ-
но взаимното признаване на мерки и

осигуряване на защита по граждански
дела. И двата регламента влизат в сила от
11 януари 2015 г.

Регламент 1215/2012 е рамката, в която
ще продължи да се осъществява съдебно-
то сътрудничество по гражданскоправни
въпроси в ЕС.

Най-съществените промени, които се
правят в ГПК с него, се отнасят до премах-
ване на междинното производство за приз-
наване и изпълнение на съдебни решения;
разширява се обхватът на правилата за
компетентността съгласно регламента, та-
ка че да се прилагат и по отношение на
спорове с ответници от трети държави; по-
вишава се ефективността на споразуме-
нията за избор на съд и др.

Принципът, заложен в Регламента, е че
съдебните решения, постановени в държа-
ва-членка, следва да бъдат признавани
във всички държави-членки, без за това да
е необходима специална процедура. С ог-
лед на това в ГПК се създава подходящата
вътрешна уредба за приложение на Регла-
мента. Целта на промените, които се пред-
лагат в Закона за защита от домашното

насилие, е да се осигури на жертвите на
психическо или физическо насилие защи-
та, дори когато се преместват, пътуват или
работят в чужбина. Регламент 606/2013
създава опростен механизъм, позволяващ

защитата да бъде разширена в другите
държави-членки и да се осигурят проце-
суални гаранции за засегнатите лица.

съдието, потребите-
лите и равнопоставе-
ността между поло-
вете.

Хората, претърпели
домашно насилие, ве-
че ще могат да се
чувстват сигурни
при пътуване извън
собствената си стра-
на, като просто прех-
върлят заповедта,
която ги защитава
от извършителя.
Преди жертвите
трябваше да премина-
ват през сложни про-
цедури, за да може за-
щитата им да бъде
призната в други дър-
жави членки на ЕС, и
трябваше да започ-
ват различна проце-
дура за сертифицира-
не във всяка държава.

Понастоящем тези
заповеди за защита
ще бъдат лесно приз-
навани във всяка дър-
жава членка на ЕС, кое-
то означава, че граж-
данин, който е пре-
търпял насилие, може
да пътува, без да се
налага да минава през
тежки процедури.

Всяка трета жена в
ЕС е била подложена

По-добра защита за жертвите
на насилие в Европейския съюз
Любомира ПЕЛОВА

Жертвите на наси-
лие и особено лицата,
жертви на домашно
насилие или преслед-
ване във всяка държа-
ва членка на ЕС вече
ще бъдат по-добре за-
щитени. Чрез новите
правила заповедите
за въздържане от на-
силие, за защита и за
отстраняване от до-
ма на жертвата, изда-
дени в държава член-
ка, могат да се приз-
нават бързо и лесно в
целия ЕС чрез обикно-
вено сертифициране,
съобщи офисът на ев-
рокомисаря по право-
съдието Вера Юрова.
“Сега правата на жер-
твите на насилие ще
бъдат гарантирани и
извън страната им,
където и да се нами-
рат в Европа. В ЕС
приблизително всяка
пета жена е подложе-
на на насилие в даден
момент от живота си
и за съжаление насил-
никът най-често е
близък човек, напри-
мер партньорът”,
заяви Вера Юрова, ко-
мисар на ЕС по право-

на насилие - физичес-
ко или сексуално, со-
чат резултатите от
изследване на Аге-
нцията за основните
права (АОП) - правоза-
щитното ведомство
на ЕС. 22% от жените
са били насилвани фи-
зически или сексуално
от техния партньор.
5% от жените са били
изнасилени.

Една от всеки чети-
ри българки съобщава
за насилие, упражн-
явано редовно срещу
нея.

Една трета от же-
ните по света са обе-
кт на физическо или
на психическо насилие
от страна на техни-
те партньори, а една
четвърт от всички
деца по света са били
физически малтрети-
рани, показа изследва-
не на ООН. Всяко пе-
то момиче в света е
жертва на сексуално
насилие. България е на
трето място в Евро-
па по насилие в учили-
ще, според проучване
на Европейската мре-
жа срещу детското
агресивно поведение.

небрегване нуждите на
децата им или липса на
умения да ги отглеж-
дат.

В 7 от случаите през
празничните дни има
данни за неглижиране
от родителите, като
например: отглеждане
на малки деца от  много
млада едва навършила
пълнолетие майка, коя-
то няма социална под-
крепа и родителски уме-
ния; дете, което се от-
глежда в потенциално
опасна среда поради
съмнения, че родители-
те са зависими от пси-
хоактивни вещества.
Информации за негли-
жиране са подадени от
Добрич, Ихтиман, Димо-
во, Варна, София.

Три от сигналите съ-
държат данни за упраж-
нено физическо и психи-
ческо насилие в семей-
ството от родители.
Децата, свидетели на
домашно насилие, не са-
мо преживяват тежко
да виждат тормоза, а
много често те самите
стават жертви. Това се
отразява пагубно вър-
ху психиката им и по-на-
татъшното им разви-
тие и реализация.

Подаден е сигнал за
риск от изоставяне на

две деца със заболява-
ния, чиято майка уп-
ражнява физическо на-
силие върху тях, злоу-
потребява с алкохол и
не се справя с предизви-
кателствата по от-
глеждането им. Момиче
е потърсило помощ за
своя приятелка в тий-
нейджърска възраст
от София, която тър-
пи физическо и психи-
ческо насилие от свои-
те родители, които до-
ри я гонят периодично
от дома. За баща, уп-
ражняващ системно и
тежко физическо и пси-
хическо насилие над съп-
ругата и децата си,
съобщава близък на се-
мейство от Варна. 

През изминалите 5 го-
дини НТЛД 116 111 дока-
за своята роля и ефе-
ктивност за осигурява-
не на бърза реакция при
случаи на деца в риск и е
важна част от систе-
мата за закрила на де-
тето. Тя се утвърди ка-
то довереник на децата
и възрастните. Психо-
лозите от Фондация
„Анимус“, която уп-
равлява линията, ус-
пяват да мотивират
обаждащите се да пре-
доставят повече данни
за рисковите случаи,


