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364 извършители на
престъпления, регис-
трирани през теку-
щия период плюс 120
извършители на прес-
тъпления, регистри-
рани през минали пе-
риоди. За сравнение –
през осемте месеца на
2013 г. са били уста-
новени 440 извърши-
тели на престъпле-
ния, регистрирани
през периода плюс
146 извършители на
престъпления, регис-
трирани през минали
периоди.

Според директора
на полицията Славчо
Станиславов това се
дължи главно на въве-
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Заслугата до голяма степен е на въведената интерактивна карта
Любомира ПЕЛОВА

Спад на престъпле-
нията отчете дирек-
торът на Областна-
та дирекция на МВР в
Перник Славчо Ста-
ниславов за първите
осем месеца на година-
та. 1325 са регистри-
раните престъпления
в областта, които са
със 186 по-малко в
сравнение със същия
период на 2013-та го-
дина. Разкритите
престъпления са 334,
а процентът на пос-
тигната до момента
разкриваемост е
25,21% срещу 26.80%
за съпоставимия пе-
риод. Установени са
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Отдание на Рождество
Богородично...

Арт и Ко -  0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Алдина -   076/60 03 01 Кантора Перник - 076/60 28 94
Габи М -  076/ 60 13 15 Кали Консулт - 076/60 51 27
Еда - 0888/68 95 35 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Елион - 076/ 60 19 23 Престиж - 076/60 00 01
Жоки - 0888/54 88 67 Орел - 0898/94 56 94
Ива - 076/60 13 38 Симеон Д - 076/60 26 26

Граф Монте
Кристо

Историята с неизвестнос-
тта на Цветан Василев започва да се фол-
клоризира и наподобява приключенски ро-
ман. Интерпол не го откри в цяла Европа, а
братята сърби се правят на интересни.
Мажоритарният собственик на КТБ играе
някаква литературна роля средно между
Фанфан Лалето и Граф Монте Кристо. По-
скоро вторият.

Седи си някъде на тъмна и прохладна
сянка като Граф Монте Кристо в затвора и
крои планове за отмъщение. Парадокс – от-
мъщението се състои в изработване на
план за измъкване на банката от фалита.
Ще рече – ето един достоен мъж, отгово-
рен бизнесмен и честен частник. Едно към
едно пунктира благородството на героя на
Алексадър Дюма.

Защо тогава властта не разтвори широ-
ко обятия, да го прегърне на границата и
да го приобщи към творческия колектив,
който мъдрува върху същото – как да из-
влече КТБ от блатото? Та един красив ум
никога не е излишен. Нали се кълнем, че уп-
равляваме с таланта на целия народ. Цве-
тан Василев може да е затворник под прик-
ритие, но е един от нас...

Валентин ВАРАДИНОВ

Без плакати по спирки, стълбове и рейсове
кметства и кмет-
ските наместници
със свои заповеди
ще определят мес-
тата за поставяне
на агитационни ма-
териали на своя те-
ритория.

И отново важи раз-
поредбата в 7-дневен
срок след 5-ти октом-
ври, партиите и коа-
лициите сами да пре-
махнат плакатите си,
ако не искат да бъдат
глобени. За съжаление
и в момента могат да
се видят агитацион-
ни материали, непо-
чистени още от евро-
вота на не едно и две
места.

Любомира ПЕЛОВА
С нарочна заповед

на ВрИД кмета на об-
щина Перник Илинка
Никифорова влезе в
сила забраната за
местата, на които е
забранено да се раз-
лепват предизборни
агитационни мате-
риали. Това са всички
сгради общинска
с о б с т в е н о с т , е л е -
ктрическите стълбо-
ве,автоспирките и
превозните средства
от обществения
транспорт. При това
табуто е абсолютно
категорично незави-
симо от евентуално-
то съгласие на наема-

телите или концесио-
нерите. Местата за
агитационните мате-
риали са обичайните,
разрешени и при ев-
роизборите - мостът
и подпорните стени
при пътен възел „Ма-
рина бара”, подпорни-
те стени на ул. „Со-
фийско шосе” и при
детелината за кв.
Калкас, мостът при
кооперативния пазар,
пътен възел „Цър-
ква” и подпорните
стени на магистрала-
та, жп мостът при
ТЕЦ Перник и стена-
та на спирката при
ТЕЦ-а.

Кметовете на

На страница 12

дената в работата
интерактивна карта.
В интерактивната
карта се вкарва цяла-
та информация - сиг-
нали, докладни, извър-
шени престъпления.
На база на тях се лока-
лизират точките с
висока концентрация
на престъпления и
към тях своевременно
се пренасочват сили и
средства, каза Ста-
ниславов. Картата се
обновява ежемесечно.
Според анализа да
събраните данни
престъпността оби-
кновено е най-силно
концентрирана в цен-
търа на областния

града, а повечето от
извършените прес-
тъпления са кражби,
обясни той. От об-
щия брой регистри-
рани престъпления
759 са в Перник. Те са
с 90 по-малко в срав-
нение с осемте месе-

ца на миналата годи-
на, сочи полицейска-
та статистика.
Спад по отношение
на нарушенията на
закона има  и в малки-
те населени места.

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

На завършилите успешно обучението,
ще бъде издаден документ от лицензи-
ран обучител и  ще им бъде предостава-
на  възможност за постъпване на рабо-
та във фирмата като кранисти.

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg
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Ïîìèÿðè òîðìîçÿò „Òâúðäè ëèâàäè”
Проблемът е аналогичен за целия град

Любомира ПЕЛОВА
Жители на пер-

нишкия квартал
„Твърди ливади”
пропищяха от глут-
ници бездомни куче-
та, обикалящи гра-
динките и междуб-
локовите прос-
транства. В района
се намира и един от
големите хипермар-
кети в града, посе-
щаван от хиляди
клиенти. Те също
алармираха за неп-
риятната ситуация
там. Бездомните
кучета не само оби-
калят по улиците
около търговския
обект, но притесн-
яват гражданите,
тъй като не едно и
две от скитащите
четириноги буквал-
но сядат пред входа

на хипермаркета,
„приватизирали” са
и паркинга и тро-
тоара с масички на
кафето към магази-
на. Тук има и апте-
ка, която ползват
не само жителите
на квартала, но и
клиенти от целия
град.

„Преди няколко
дни исках да си взе-
ма лекарства от
тук, но буквално на
метър от входа
имаше голямо куче и
се наложи да
търсят съдействие
от случаен минувач,
който прогони псе-
то, за да вляза в ап-
теката” ожали се
пред „Съперник” бе-
локоса дама. „Оби-
чам животните, но
бездомните кучета

На дневен ред детската бедност и
детското и младежко правосъдие

Зоя ИВАНОВА
Министерството на труда и социалната по-

литика и УНИЦЕФ са партньори в намалява-
нето на детската бедност и реформата на
системата за детско и младежко правосъ-
дие.УНИЦЕФ са предоставили на екипa на
МТСП в предходното правителството неза-
висим преглед на процеса по деинститу-
ционализация. Организацията е препоръча-
ла промени в плана за действие за извеж-
дане на децата от социалните институции от
стар тип. На база на тези препоръки и на
предстоящия мониторингов доклад за
деинституционализацията през последната
една година, през този месец ще има ясно-
та за конкретни промени в плана, съобща-
ват от пресцентъра на социалното минис-
терство.

Българският опит в процеса по деититу-
ционализация ще бъде представен в Ню
Йорк през септември от Стефан Тафров,
постоянен представител на България към
ООН в Ню Йорк и заместник-председател
на изпълнителния борд на УНИЦЕФ. 

МТСП работи по изготвянето на станови-
ще за предложените в този смисъл проме-
ни в Наказателно-процесуалния кодекс
(НПК). Предстои провеждането на срещи с
Министерството на младежта и спорта и Ми-
нистерството на образованието на тази те-
ма. Целта е да се изработи единна позиция
на ведомствата с отношение към децата и
младежите, обясни заместник-министър
Спаска Петрова.

Децата в конфликт със закона имат нуж-
да от подкрепа и усилията ни трябва да са
насочени към тяхната закрила. Установено
е, че наказанието като мярка не дава добри
резултати. Решението се нарича образова-
ние и пак образование. Децата имат нужда
от помощ, за да реализират своя потен-
циал. Те не бива да бъдат обявявани за
жертви. 

В тази връзка работата с родителите е от
особена важност, единодушни са вицепре-
миерът и представителят на УНИЦЕФ за
България. „Наясно сме, че капацитетът на
служителите в отделите за закрила на дете-
то е недостатъчен за работа в тази посока и
сме готови да помогнем“, подчерта Таня
Радочай.

В момента УНИЦЕФ реализира нова
инициатива по британски модел, която
включва домашни посещения на семей-
ства с малки деца с цел наблюдение на
храненето им и информиране на родители-
те за най-важните аспекти от ранното дет-
ско развитие. 

Бизнес среща в Мюнхен
Силвия ГРИГОРОВА

  Търговска мисия в Мюнхен органи-
зира Изпълнителната агенция за на-
сърчаване на малките и средни пред-
приятия. Тя ще се проведе от 10 до 13
ноември 2014г. В състава на търгов-
ската мисия ще бъдат включени пред-
ставители на бизнеса от секторите:
електроника, електротехника, електро-
ника за автомобилната индустрия, ма-
шиностроене и наносистеми. От аге-
нцията информират, че в  рамките на
бизнес срещата ще се проведат двус-
транни срещи и посещение на между-
народната специализирана изложба-
 ELECTRONICA 2014. Крайният срок за
подаването на заявки за участие е 19
септември 2014г. Агенцията поема
разходите за един представител от
предприятие или фирма за: самолетен
билет, вътрешен транспорт и тран-
сфер, хотелско настаняване, отпечат-
ване на каталог на българските уча-
стници в търговската мисия и др.

 Подробна информация за условията
за участие в търговската мисия може
да бъде намерена на  интернет страни-
цата на ИАНМСП.

 Търговската мисия до Мюнхен се
организира в рамките на по проект „-
Насърчаване на интернационализа-
цията на българските предприя-
тия”, по който ИАНМСП е бенефи-
циент. 

Започва конкурсът
“Доброволческа инициатива”

Зоя ИВАНОВА
Фондация Лале и Фондация „Нацио-

нален алианс за работа с добровол-
ци“ (НАРД) обявяват традиционния
конкурс за най-интересни и ефектив-
ни доброволчески инициативи в Бъл-
гария през 2014 г. В конкурса са по-
канени да участват всички организа-
ции и групи, които през настоящата
2014 г. са реализирали доброволчес-
ка инициатива, без значение на място
и време на реализация, цел и начин
на организация, източници на финан-
сиране, брой и възраст на добровол-
ците. Всяка добра инициатива заслу-
жава признание!Представените ини-
циативи ще бъдат оценени по постиг-
натите резултати, значението за хора-
та в общността; броя и характеристи-
ките на участниците; значението на
инициативата за развитието на екипа
на организацията и доброволците;
финансовата ефективност.

Най-добрите инициативи ще бъдат
определени от жури и отличени с по-
четна грамота и материална награда –
инвестиция в развитието на добровол-
ците и организацията.Инициативи мо-
гат да бъдат номинирани от организа-
ции и отделни лица. Формулярът за
представяне може да бъде изтеглен
от интернет страниците на Фондация
Лале и Фондация „Национален ал-
ианс за работа с доброволци“ (НАРД)
или получен по електронна поща след
заявка.Номинации могат да бъдат
пращани до 31 октомври 2014 г.
на office@navabg.com или по обикно-
вена поща на адрес: Фондация Лале,
ул. „Река Осъм” №1, an. 2, София
1124.Пълният списък на номинираните
инициативи ще бъде представен в на-
чалото на ноември 2014 г. на интернет
страниците на Фондация НАРД и Фон-
дация Лале.

ме плашат – не съм
сигурна кога и как
ще реагират, зато-
ва не смея да пусна
внуците си да иг-
раят в градинката
край блока. Преди
две години един от
помиярите безпри-
чинно ме нападна и
разкъса крачола на
панталона ми”, спо-
дели обитател на
един от високите
блокове в района.
Младите майки се
притесняват и от
евентуалните зара-
зи, които пръскат
бездомните живот-
ни. Те са навсякъде
– в градинките и зе-
лените площи, в
малкото останали
пясъчници, край
детските площадки.
Най-вече там въз-

Православните храмове получават над
66,5 милиона лева за реконструкция
Силвия ГРИГОРОВА

  За целия програмен
период 2007-2013 г.
по мярка 322-„Обнов-
яване и развитие на
населените места” на
Програмата за разви-
тие на селските райо-
ни са одобрени общо
182 проекта на пра-
вославните храмове и
манастири в Бълга-
рия. Те възлизат на
обща стойност малко
над 66, 5 млн. лв. Сред
тях е и Гигинският
манастир. Това ин-
формира изпълнител-
ният директор на
Държавен фонд „Земе-
делие”-д-р Лозана Ва-
силева по време на ин-
формационния семи-
нар, посветен на из-
пълнението на проек-
ти на Българската
православна църква
по ПРСР в Рилския ма-
настир. Лозана Васи-
лева поясни, че средс-
твата се отпускат за
реконструкция и ре-
монт на религиозни-
те сгради и за подобр-
яване на прилежащи-
те им пространства.

Тя добави, че към нас-
тоящия момент са из-
вършени плащания по
142 от проектите.
Общата стойност на
изплатените средс-
тва е малко над 25,3
млн. лв. и включва ава-
нсови, междинни и
окончателни плаща-
ния. 

По време на семина-
ра експерти от
ДФ”Земеделие” пояс-
няваха на православ-
ния клир кои са най-
често срещаните
грешки при подаване-
то на заявки за плаща-
не. Особено внимание
бе обърнато на проме-
ните в Наредба 24 от
29 юли 2008 г. по
мярка 322 от ПРСЗ,
които влязоха в сила
от 1 август 2014 г. В
нея е записано, че  бе-
нефициентите са
длъжни да възста-
новят на Разплаща-
телната агенция су-
мите от натрупани
лихви по авансовите
плащания. Те трябва
да върнат и разлика-
та между размера на

изплатеното авансо-
во плащане и одобре-
ната сума по проекта,
ако тя е редуцирана.
Това трябва да стане
до 10 дни от сключва-
не на анекса към дого-
вора, предвиждат
още промените в на-
редбата. Възстанов-
яването на натрупа-
ните лихви по авансо-
вите плащания се въз-
становяват на Раз-
плащателната агенци-
я най-късно до 31
януари 2015 година и
в срок до 5 дни от да-
тата на подаване на
заявката за междинно
или окончателно пла-
щане. В случай, че те-
зи срокове не бъдат
спазени, нарушители-
те ще бъдат санкцио-
нирани.  Експертите
от ДФ „Земеделие”
обърнаха индивидуал-
но внимание на при-
състващите на сре-
щата и им дадоха съ-
вети как да се
справят с възникнали
трудности в процеса
на реализацията на
проектите.

никват и критични
ситуации – най-мал-
ките не съзнават,
че едно безстопанс-
твено четириного,
към което прот-
ягат ръчички, може
да ги припознае ка-
то евентуална опа-
сност и да ги нара-
ни.

Неприятно, но и
опасно е и още едно
обстоятелство –
кучетата ровят из
боклуците както в
контейнерите за
смет, така и из из-
хвърлените около
тях торби с битови
и всякакви други
отпадъци. Влизайки
във входовете на
жилищните сгради,
те разнасят бълхи,
кърлежи и други ин-
секти. Жителите на
„Твърди ливади”
признават обаче, че
вина за създалата
се тук меко казано
неприятна ситуа-
ция с помиярите
имат и някои криво-
разбиращи любовта
към животните
техни съкварталци,
които хранят без-
домните кучета и

котки край самите
жилищни коопера-
ции. Който иска да
спаси подобно жи-
вотно, да го вземе и
да го отглежда вкъ-
щи, улиците и гра-
динките трябва да
бъдат чисто и безо-
пасно място и за
възрастни, и за де-
ца, са категорични
жителите на квар-
тала и настояват
помиярите да бъ-
дат прибрани в об-
щинския кучкарник.
Това е важно за
здравето и спокой-
ствието на данъ-
коплатците.

За съжаление
«Твърди ливади» не е
единственият жи-
лищен район в об-
ластния град, про-
пищял от помияри-
те. Аналогична е
картината и в оста-
налите квартали на
областния град, без-
стопанствени куче-
та лежат дори край
сергиите с книги и
вестници пред ГУМ
в идеалния център
на Перник, при-
помнят читатели
на «Съперник».
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Предлагат писателят Цанко Живков за почетен гражданин на Перник

Търсят се 18 преподаватели преди
началото на учебната година 

Силвия ГРИГОРОВА
69 свободни работни места предлага

на безработните Бюрото по труда тази
седмица. Повече втори месец предла-
ганите свободни работни места на тру-
довата борса бележат увеличение. Та-
зи седмица те са с 5 повече от пре-
дишната. Анализът на състоянието на
трудовия пазар в областта показва, че
в седмицата преди започването на но-
вата учебна година все още се търсят
преподаватели с различни специал-
ности. В сравнение с миналата седми-
ца, през тази Бюрото по труда търси
да назначи 18 учители. Добрата нови-
на е, че поне тази седмица търсените
учители са по-малко от предходната.
Освен 10-те шивачки, които се търсят
вече близо седем месеца, тази седми-
ца Бюрото по труда е обявило, че тър-
си още: 10 кофражисти, 1 кредитен ек-
сперт/консултант с основни компютър-
ни познания, 1 багерист на малък ба-
гер, 1 организатор за работа с клиенти
с основна компютърна грамотност, 1
готвач, 1 автоклавист, 1 психолог с
висше, 1 ресурсен учител,  2 учители
по английски език, 3 сладкари, 1 спе-
циалист по събиране на вземания/ на
граждански договор/, 1 помощник-гот-
вач, 2 учители по физическо възпита-
ние и спорт-лекторски, 3 възпитатели с
висше начална педагогика, 1 учител
по български език и литература, 2 учи-
тели в детска градина, 2 начални учи-
тели, 1 учител по география и иконо-
мика-лекторски часове, 1 учител по
музика до 40 часа месечно, 1 учител
по музика в деска градина на половин
норматив, 1 учител по география-до 40
часа месечно, 1 учител по физика и
химия, 1 завеждащ административна
служба по заместване, 2 шофьори на
товарен автомобил с категория С, 1
шофьор на товарен автомобил с кате-
гория С и Е и с професионална компе-
тентност, 1 локомотивен машинист, 1
управител на магазин, 3 продавачи на
бюфет, 1 продавач-консултант, 4 лабо-
рант-химици с висше и английски език
и 5 шофьори на тролейбус с категория
Д. Бегъл анализ на предлаганите от
Бюрото по труда свободни работни
места, показва, че тази седмица пред-
лаганите свободни места за учители
са с 9 по-малко от предходната. През
тази седмица предлаганите свободни
места за висшисти са общо 23, което е
с 9 по-малко от изминалата. Това оз-
начава, че за разлика от предишната
седмица, когато за пръв път предлага-
ните свободни места за висшисти и
хора със средно образование бяха ра-
вен брой, сега, свободните места за
хората със средно образование са 46.

Информационен семинар на
Българската православна църква

открива ДФ „Земеделие”
Силвия ГРИГОРОВА

Изпълнителният директор на Държа-
вен фонд „Земеделие“- д-р Лозана
Василева открива днес информацио-
нен семинар, посветен на напредъка
на българските епархии в посока об-
новяване на православните храмове.
Събитието ще се състои в Рилския ма-
настир „Свети Иван Рилски”. На фору-
ма ще присъстват експерти от ДФ „Зе-
меделие”, които ще посочат кои са
най-често срещаните грешки при по-
даването на заявки за плащане по
мярка 322 „Обновяване и развитие на
населените места” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-
2013 г. Експертите ще разяснят пред
православния клир как да избягват
тези грешки и ще им дадат съвети за
разрешаване на възникнали пробле-
ми в процеса на реализацията на
проектите.

Любомира ПЕЛОВА
Свърши лятната

ваканция за перниш-
кия минипарламент.
Следващата седми-
ца местните зако-
нотворци се съби-
рат на редовно за-
седание, което се
очертава ако не
много тежко, то
доста продължи-
телно, тъй като за-
сега в дневния ред
са включени цели 38
точки. Разбира се,
сесията по тради-
ция ще започне с
въпросите на съ-
ветниците към кме-
та на общината, на
които вероятно ще
отговаря някой от
заместниците на
г р а д о н а ч а л н и к а ,
тъй като Росица

Янакиева е в отпуск
заради участието й
в кандидат-депу-
татската кампания.
В дневния ред не
липсват и много
точки, касаещи пре-
доставянето на
имоти – земеделски
земи на бивши собс-
твеници с признато
право на възста-
новяване в стари
реално съществува-
щи или възстанови-
ми граници, ще бъ-
дат разгледани и
няколко докладни за
опрощаване на дър-
жавни вземания, от-
даване под наем на
земи – общинска
собственост, док-
ладни, свързани с
градоустройствени
решения. Ще се

търси съгласието
на минипарламента
за обявяване на пуб-
лични търгове с
явно наддаване за
продажба на недви-
жими общински имо-
ти.

Веднага след като
съветниците полу-
чат отговори на за-
дадени от тях въп-
роси на предишно за-
седание и отправят
новите си питания,

Повече спорт в училище
от тази година

Виктория СТАНКОВА
“Генерални промени и тази година няма

да има. Ние ги очакваме години наред с
приемане на нов закон за училищното обра-
зование и предучилищното възпитание и
подготовка, но това така и не се случи”,
зам.-министърът на образованието и науката
Ваня Кастрева.

“За сметка на това има други, не толкова
големи промени, които обаче все пак влияят
на цялостната организация на учебния про-
цес”, допълва тя.

“От тази година влиза в сила промяна,
свързана с провеждането на т.нар. трети до-
пълнителен час по физическо възпитание и
спорт в училище. В момента учениците имат
между 2 и 3 задължителни учебни часа по
този учебен предмет и един допълнителен.
Този час можеше да се води и от учители по
други учебни предмети, с който те допълва-
ха своята задължителна преподавателска
норма. От тази година обаче този час задъл-
жително трябва да се води от учител по фи-
зическо възпитание и/или треньор по съот-
ветния вид спорт, като в класовете от начал-
ния етап на основното образование може да
се води и от начален учител.

“Надявам се това да означава, че учени-
ците ще спортиват повече. Организирането
на допълнителния час по физическо възпи-
тание и спорт вече е дългогодишна практи-
ка. С промяната в изискването за неговото
водене вярвам, че провеждането на спортни
дейности и на открито ще бъде по-ефектив-
но. Затова и ползите от тази промяна са ос-
новно за учениците”.

“При добра спортна база и професионална
организация този допълнителен час може
да повлияе благоприятно за преодоляване
на тенденцията за обездвижването на бъл-
гарските деца, за провокиране на тяхната
физическа активност и интерес към спорта”,
допълва още Кастрева.

ще бъде разгледана
докладната на кмета
на село Кралев дол за
удостояване със
званието „почетен
гражданин на Пер-
ник” на писателя
Цанко Живков за ро-
долюбивата му крае-
ведческа дейност.
Отново на дневен
ред е поставен и
въпросът с безвъз-
мездно прехвърляне
на собствеността
на терена за храм
„Успение Богородич-
но” в село Драгиче-
во. На първото засе-
дание на ОбС след
лятото местните
избраници ще
трябва да обсъдят
и два важни пробле-
ма – исканото им
съгласие от кмета
на общината за
сключване на дого-
вор за кредит и от-
пускането на финан-
сова помощ за волей-

болния клуб „Ми-
ньор”. Не по-малко
важен е и въпросът
с определяне размера
на обезпеченията и
отчисленията, изи-
сквани при депонира-
не на неопасни отпа-
дъци съгласно изи-
скванията на норма-
тивната уредба. Съ-
ветниците ще
трябва да дадат
съгласието си обе-
кът „водоснабдява-
не на махала „Яшар-
ска” в Батановци да
бъде предаден за
стопанисване, под-
държане и експлоа-
тация на „ВиК” –
Перник, да вземат
решение относно ис-
кането на кмета на
Големо Бучино за
промяна в маршрут-
ното разписание на
междуселищната ав-
тобусна линия с но-
мер 24 от Перник до
селото.

И пернишки учители
подкрепят дарителски акции
Виктория СТАНКОВА

Педагогическата
колегия на основно-
то училище „Св.
Иван Рилски” в Пер-
ник се присъедини
към благотвори-
телната акция на
колегите си от Шу-
мен и призоваха на-
чалото на учебната
година да започне
със съпричастност
към бедстващите
български семей-
ства. Дни преди на-
чалото на учебната
година учителите
се обърнаха към
всички към всички
родители да се
включат към кампа-

нията „Да върнем
вярата в доброто”.

Нека тази учебна
година да не купу-
вате цветя за лю-
бимите си учители.
Предвидената за
букетите сума да-
рете за децата от
наводнените райо-
ни на България, ка-
то вашето дете я
предаде в първия
учебен час на 16
септември 2014 г.
на отговорника на
класа, призовават
п р е п о д а в а т е л и т е
от пернишкото
училище. Отказвай-
ки се от тради-
ционния знак на

уважение на 15 сеп-
тември в полза на
хората, които изгу-
биха домовете и
имуществото си
във водния ад,
залял страната ни
тази година, педа-
гозите от ОУ „Св.
Иван Рилски” призо-
вават колегите от
цялата област да
се присъединят
към добротворния
жест.

ОУ „Св. Иван Рил-
ски” ще открие
тържествено уче-
бната година на 15
септември от 10
часа в двора на уче-
бното заведение.

Съдържанието да се влияе
от възрастта на учениците
Виктория СТАНКОВА

Образователни ек-
сперти са категорич-
на, че особено при раз-
глеждането на уче-
бниците за началния
етап на основната
степен на образова-
ние трябва да се има
пред вид възрастова-
та специфика на уче-
ниците, както и необ-
ходимостта от дос-
тъпен и ясен език,
който да се възприе-
ма от випуски от над
70 хиляди ученика го-
дишно.

Те добавят, че на

този етап от обуче-
нието учебниците се
явяват като един от
инструментите на
знанието и подчерта
голямата отговор-
ност и мисия на учи-
телите.

Професор Пламен
Павлов изтъкна важ-
ността от правото
на избор за препода-
вателите, която е
осигурена чрез нали-
чието на повече от
един учебник по
предмет, а Николай
Дренчев, също от
инициативния коми-

тет, посочи, че от
страна на Минис-
терството на обра-
зованието и науката
се проявява разбира-
не към вижданията и
идеите на комитета
и са предоставени
възможности за
търсенето на реше-
ния на поставените
проблеми.

На срещата не при-
състваха академик
Георги Марков и ди-
ректорът на Нацио-
налния исторически
музей Божидар Ди-
митров.
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Те ще работят в Рударци двадесет дни

Антиспин кампанията в 
страната продължава 

Зоя ИВАНОВА 
АНТИСПИН инициативата на Програма

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” про-
дължава. От началото на кампанията на 4 ав-
густ броят на преминалите безплатен тест и
консултация и узнали своя ХИВ статус са об-
що 3 324 лица в цялата страна, съобщиха от
здравното министерство. 

Най-много желаещи да се тестват за ХИВ
има в областите Варна (754 души), Бургас
(297 души), Стара Загора (213 души), Русе
(192 души), София (178 души), Благоевград
(158 души) и Кърджали (157 души). В остана-
лите региони броят на изследваните за ХИВ
лица е под 150 души. Любопитен факт е, че
най-младият изследвал се е на 17 години, а
най-възрастният е на 64 годишни.

Цялата информация за АНТИСПИН кампа-
нията е вече и на уеб карта, която узказва
къде и кога можем да се консултираме и из-
следваме за ХИВ/СПИН в рамките на лятната
здравна инициатива. Уеб картата е публику-
вана на уебсайта www.aidsprogram.bg и по-
казва къде се намират мобилните медицин-
ски кабинети в различните области на стра-
ната, както и това кога можем да се изслед-
ваме и консултираме напълно безплатно и
анонимно в тях.

Картата е интерактивна, лесна за изпол-
зване, като организаторите на кампанията се
надяват тя да улесни значително желаещите
да се изследват, като същевременно инфор-
мира и привлече нови желаещи.

Лятната АНТИСПИН кампания се провеж-
да за 11-та поредна година и обединява уси-
лията на 50 неправителствени организации,
които изпълняват дейности по превенция на
ХИВ сред групи в риск със средства на Гло-
балния фонд за борба срещу СПИН, туберку-
лоза и малария, медицински екипи в 17 мо-
билни кабинети, 19-те Кабинета за безплатно
и анонимно консултиране и изследване за
СПИН (КАБКИС), 28-те Регионални здравни
инспекции (РЗИ), големите и някои по-малки
общини.Над 30 000 души са се изследвали
досега в подобни летни кампании, сочат дан-
ни на Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”. Инициативите за тестване за
ХИВ по оживени места в цялата страна целят
да фокусират общественото внимание към
отговорното сексуално поведение, употреба-
та на презервативи и значимостта на това
всеки да узнае навреме своя ХИВ статус ка-
то грижа за собственото здраве и това на
партньора.Преди началото на лятната кампа-
ния са осигурени бързи тестове за ХИВ диаг-
ностика и презервативи.  Кампанията про-
дължава до 20 септември под надслов „Жи-
вотът е безценен! – превенция на ХИВ/СПИН
и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ”.

Социалните дирекции с
утвърдени отговорности

Зоя ИВАНОВА
Агенцията за социално подпомагане ще бъ-

де Управляващ орган на новата Оперативна
програма „Фонд за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.”.
Програмата ще подкрепя разпределението на
храни и други основни материални помощи за
най-нуждаещите се лица, като целта е да се
намали социалното изключване на най-бед-
ните.Промяна на Управляващия орган става с
изменение и допълнение Решение на Минис-
терския съвет от 2013г., с което се определят
органи, отговорни за управлението, контрола,
координацията и одита на европейските
структурни и инвестиционни фондове и други
инструменти и инициативи на Европейския
съюз през периода 2014-2020 г. Миналого-
дишното решение предвиждаше водещо ве-
домство за новата оперативна програма да
бъде Министерството на труда и социалната
политика чрез Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проек-
ти”.За програмния период 2007-2013 г. Аге-
нцията за социално подпомагане беше меж-
динно звено по Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5
„Социално включване и насърчаване на со-
циалната икономика”. Агенцията постигна ви-
соки резултати в програмирането, договар-
янето и усвояването на средствата. Институ-
цията има изграден капацитет за управление
на средствата от Европейския съюз.

Силвия ГРИГОРОВА
   Вчера в почивната

база на Община Пер-
ник в Рударци беше
официално открит
първият симпозиум
по реалистична скул-
птура от камък на
името на проф. Секул
Крумов. Той е посве-
тен на 85-годишнина-
та от обявяванетго
на Перник за град. Не-
гови организатори са 
община Перник и фон-
дация Арт център
проф. Секул Крумов.
На откриването на

симпозиума присъс-
тваха:  временно из-
пълняващата длъж-
ността кмет на об-
щина Перник - Илинка
Никифорова, бивши-
те кметове на Перник
Емил Иглев и Борис
Чолев, Богомил Жив-
ков, проф. Евгени Куз-
манов, проф. Емил
Мирчев, Стефан Тодо-
ров, Румяна Секулова-
председател на фон-
дация Арт център
проф.

Секул Крумов. Пети-
мата скулптори, кои-

то ще участват в
симпозиума, ще ра-
ботят в рамките на
20 дни- от 10 до 30
септември. Всеки от
тях ще изработи по
една творба, която е
предназначена за ес-
тетизация на град-
ската среда.

След приключване-
то на симпозиума,
творбите ще бъдат
изложени на различни
места в града. На от-
криването на култур-
ното събитие, проф.
Евгени Кузманов изра-
зи  задоволството си
от предоставената
му възможност да
участва в този сим-
позиум като беше ка-
тегоричен, че идеята
на община Перник за
него е много добра.
„Поздравявам общин-
ското ръководство
за тази идея. Най-из-
годното за общината
е да се оформи дадено
градско пространс-
тво с творби, израбо-

тени на такъв симпо-
зиум. Творбите, кои-
то община Перник ще
получи след този сим-
позиум от нас, ако
трябваше да бъдат
заплатени по дей-
ствителната им цена,
тя щеше да бъде мно-
го по-висока. А чрез
този симпозиум не са-
мо тези творби ще
бъдат дарени, но и
всеки, който желае би
могъл да види с очите
творческият процес,
който ще кипи по вре-
ме на създаването
им”, подчерта проф.
Кузманов. Илинка Ни-
кифорова поздрави
присъстващите като
благодари на двамата
бивши кметове зато-
ва, че не остават
чужди на всичко оно-
ва, което се случва в
Перник. „Знаете, че
идеята за този сим-
позиум се роди след
едно събитие през
тази пролет, което
бе посветено на го-

Патрулите по програма „Сигурност”
не били достатъчно ефективни

Любомира ПЕЛОВА
Назначените по

националната прог-
рама „Сигурност”
патрули в малките
населени места,
които трябваше да
допринесат за на-
маляване на рестъп-
ността по селата,
не са достатъмно
ефективни, смята
директорът на ОД
на полицията в Пер-
ник Славчо Станис-
лавов.

Той отчита фак-
тът, че с тяхна по-
мощ са били разкри-
ти две престъпле-

ния в Трънско и
Брезнишко. Като
цяло обаче имало
още много какво да
се желае . “Тези слу-
жители са под ръко-
водството на кме-
товете и кметски-
те наместници, кои-
то не им обясняват
добре ангажименти-
те и задълженията.
Нещо повече, пат-
рулите често обаче
получават и несвой-
ствени за тях зада-
чи. Кметовете ги
карат да чистят,
да косят треви и
храсти, вместо да

дишнината от смър-
тта на проф. Секул
Крумов.

Затова съм довол-
на, че отправните
точки на този симпо-
зиум са свързани с
проф. Крумов, с на-
шия град и неговата
годишнина. Искам да
благодаря на талан-
тливите пернишки
скулптори, че ще от-
делят от своето вре-
ме, че ще посветят
таланта си по време
на симпозиума.
Трябва да ви кажа, че
са нужни много ку-
раж, усилия и хъс на
една общинска адми-
нистрация в такова
време да се наеме да
организира подобно
културно събитие
Преодоляхме много
препятствия, но ние
бяхме убедени, че то-
зи симпозиум трябва
да го има и трябва да
продължава и занап-
ред”, заяви Илинка
Никифорова.

22% от инвестициите на ЧЕЗ за
присъединяване на нови абонати

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще

инвестира 862 900 лева в електроразпре-
делителната мрежа на Западна България
през септември. От тези средства 22%,
или 188 хиляди лева, ще бъдат вложени в
присъединяване на нови клиенти, което е
задължение на компанията по лицензия-
та. Останалите 674,9 хиляди лева ще бъ-
дат инвестирани в ремонт, поддържане и
развитие на мрежата.

През септември ще започне реализа-
цията на 24 обекта, които включват 4 тра-
фопоста на територията на град София, в
които ще бъдат вложени общо 366,3 хил-
яди лева.  14 проекта на стойност близо
половин милион лева ще стартират в ос-
таналите региони, сред които  подмяната
на три амортизирани 20-киловолтови ка-
бела в гр. Плевен на обща стойност 70
хиляди лева и изграждане на трафопост
в гр. Мездра за 72 хиляди лева.

„За съжаление регулаторните решения
от началото на  2013 г. досега не насър-
чават инвестициите и не са съобразени с
интересите на клиентите. Промените в ре-
гулаторната среда от началото на 2013 г.
не ни дават възможност да инвестираме
в мрежата и в подобряване на обслужва-
нето с темповете и с обхвата, с които бих-
ме желали“, каза Димо Петров, директор
„Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ
Разпределение България.

През 2013 г. Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране намали с
90% дела на ЧЕЗ в крайната цена на еле-
ктроенергията, като същевременно делът
на НЕК, ЕСО и производителите бе увели-
чен. Дори и след повишаването на край-
ната цена с около 2% от 1 юли 2014 г.
средствата, които остават в ЧЕЗ продъл-
жиха да намаляват,  което ограничава
възможностите на ЧЕЗ да поддържа мре-
жата и създава риск от повишаване на
аварийността. Затова ЧЕЗ предлага де-
лът й в крайната цена да бъде възстано-
вен до равнище, което ще позволи под-
държането на мрежата. ЧЕЗ призова за
прозрачно, справедливо и равнопоставе-
но определяне на цените.

патрулират и да
следят за наруше-
ния. Тяхната рабо-
та е да сигнализи-
рат полицията за
евентуални наруше-
ния на обществе-
ния ред, за присъс-
твието на съмни-
телни лица в райо-
ните”-  припомни
Станиславов.

По програма „Си-
гурност” в Перниш-
ка област бяха наз-
начени 200 бивши
безработни. Засега
заплатите им са
осигурени и за ме-
сец септември.

Старите училища с проблеми
Любомира ПЕЛОВА

В навечерието на
новата учебна го-
дина учебните и
детските заведе-
ния в Пернишко
преминават щател-
на проверка и от
страна на огнебор-
ците. И почти
всички са се сдоби-
ли с предписания
от пожарната, тъй
като строени пре-
ди десетилетия,
днес те не отго-
варят на най-нови-
те строителни
изисквания, поясни
Марио Картулев от
РС „Пожарна безо-
пасност и защита

на населението”.
Според него във
времето, в което
са строени учили-
щата и детски гра-
дини, постройките
са били в унисон с
изискванията, но
днес вече крите-
риите за безопас-
ност са много по-
високи и растат с
всяка изминала го-
дина. Проблеми
нямало само по от-
ношение на новите
детски градини,
вдигнати след зе-
метресението през
май 2012 година.

Картулев уточни,
че при инспекции-

те, извършени в
учебните заведе-
ния, са констатира-
ни нарушения,
свързани главно с
плановете за ева-
куация в случай на
бедствие, евакуа-
ционните изходи,
някои от които за
затворени, затру-
пани със строител-
ни отпадъци, край
други пък са наме-
рени лесно запалими
материали. Според
школските дирек-
тори, до началото
на първия училище-
н звънец на 15-ти
септември пробле-
ми няма да има.



Рекламно  приложение
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
4. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
5. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
6. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
7. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
8. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място - по договаряне
9. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
14. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
15. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
16. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
17. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
18. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
19. 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, Изток, напълно обзаведен - 230 лв.
3. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
4. Помещени, 16 кв.м, Ид.ц. - 200 лв.

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 677777 кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. - 3- 3- 3- 3- 322222 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
10. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 710. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.- 19 500 лв.; 21 000 лв.
11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт - 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт13. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.- 11 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 52. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро- 33 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС - 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.
44444. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.
5 .5 .5 .5 .5 . Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
66666. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 



Имоти, реклами 7Съперник 12 септември 2014 г.

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

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

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

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

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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Сменят църковните свещи от
парафин с по-скъпи от восък
-Синодът на Българската православна църква (БПЦ) е решил

парафинените свещи да се сменят с восъчни. Те обаче са около два
пъти по-скъпи.

Cвещите от восък са бели, не омекват и горят дълго, без да пушат,
което ще спре опушването на църковните изображения и ще запази
стенописите, мотивират се от Църквата, предаде БНТ.

Производството на свещи от парафин обаче няма да спре.
По непотвърдена информация годишно БПЦ събира малко над 14

милиона лева от продажбата на свещи. По устав само една четвърт от
тях остават за храмовете, а другите пари отиват към синода за заплати.

С Постановление на Министерския съвет от 22.01.1954 г. държавата
дава право единствено на БПЦ да произвежда и продава свещи за
църковна употреба.

Започналият през 90-те години разкол, който постави под съмнение
легитимността на Патриарх Максим, раздели църквата и по въпроса с
църковните свещи.

През 1992 г. разколниците, водени от алтернативния патрирах Пимен,
завземат сградата на Светия Синод и на свещоливницата в столичният
кв. „Илиянци”.

Така „официалната” църква остава без свещоливница.
Синодът на патрирах Макдим започва производство на църковни

свещи на други две места – в пловдивска и неврокопска епархии. В
Хаджидимовският манастир монаси и послушници работели на три
смени всеки ден, за да смогнат с количествата.

С края на разкола през юли 2004 г. свещоливницата в „Илиянци” бе
отнета от алтернативните духовници, която я управляха 12 години.

Така тя остава единственото място у нас, където се произвеждат
свещи за църковни нужди.

Пил граничен полицай помете
количка, бебето загина

Граничен полицай, шофирал след
употреба на алкохол, е премазал
бебешка количка на тротоар в
созополското с. Крушевец. 11-месечно
момиченце е загинало.

Инцидентът е станал малко след 9 часа
близо до центъра на селото, през което
минава трафикът от Малко Търново към
Бургас, съобщиха от МВР.

Граничният полицай от ГПУ-Малко
Търново Костадин Стоянов, който
пътувал към Бургас, изгубил управление
над автомобила си "Рено", качил се на
отсрещния тротоар и помел бебешката
количка, с която майка от селото - Нонка
Красимирова, отивала до магазина. 11-
месечната Красимира е загинала на
място. Майката не е ранена.

На мястото на катастрофата няма
спирачен път. "Реното" се е качило на
тротоара до отсрещното платно, като
бебешката количка е премазана в зида
на къща.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че пробата с дрегер на шофьора е отчела 0,63 промила
алкохол в кръвта. 38-годишният мъж е откаран в Бургас, където да му бъде взета кръвна
проба. Срещу него ще бъде образувано дисциплинарно производство.

"Видях убиеца на детето си! Беше мъртво пиян и полицаите се опитаха да го скрият от мен.
Погледите ни се засякоха – нищо не си казахме. За мен той е убиец и ще го съдя докато съм
жив, както аз, така и държавата. Днес убиха моето дете. Утре може да убият всяко друго“,
ридаеше бащата на момиченцето Красимир, с когото в момента разговарят психолози.

Със съпругата му Нонка имат и 8-годишен син, който в момента на катастрофата карал колело
и секунди преди това минал на същото място.

По неофициална информация на бургаския сайт "Флагман" Костадин Стоянов се прибирал
към Бургас след честване на юбилей на негов колега в ресторант в Малко Търново.

Кметът на Крушевец Иван Иванов разказа пред БНР:
"Карал е с превишена скорост и не е взел завоя. Има преди това пешеходна пътека. Дали е

заспал, дали е алкохол?! В момента било някакъв ужас от полицаи и гранични полицаи. Сега
отивам да видя какво става. Дали му млека да пие, може и алкохол да е ползвал, за да може
млякото да убие алкохола".

Иванов допълва, че няколко пъти е искал в отсечката да бъдат поставени "легнали полицаи",
но от общината му отговаряли, че е невъзможно, тъй като пътят е международен.

Следствената група прави оглед на местопроизшествието.

Озоновият слой показва
признаци на възстановяване
О з о н о в и я т

слой, който
п р е д п а з в а
земята от
канцерогенните
ултравиолетови
лъчи, показва
признаци на
сгъстяване, се
казва в доклад
на ООН.

О з о н о в а т а
дупка, която
всяка година се
появява над
А н т а р к т и д а ,
също е спряла да
се разширява,
цитира доклада
Би Би Си,
предаде БГНЕС.

В доклада се
казва, че ще е необходимо едно десетилетие, преди дупката да
започне да се затваря.

Според учените подобряването на състоянието на озоновия слой се
дължи на промяната в отношението на света към околната среда и
прекратяването на употребата на газовете, които го увреждат.

"Международните действия за озоновия слой представляват
огромен успех в историята на околната среда… Това трябва да ни
насърчи също толкова спешно да се справим с промяната на климата",
каза Майкъл Джароуд, генерален секретар на Световната
метеорологична организация (СМО) към ООН.

Учените обаче не могат да бъдат абсолютно сигурни, че озоновата
дупка ще успее да "се самоизлекува".

Добрите новини за озоновия слой идват в момент, когато пристигат
и лошите вести за газовете, които предизвикват промяната на климата.

СМО съобщи тази седмица, че парниковите газове в атмосферата
са достигнали рекордно високи нива. Борбата с въглеродния диоксид,
който заема централно място в много аспекти на човешкия живот, е
съвсем различно нещо от намаляването или спирането на употребата
на различни химични вещества, за които могат да бъдат открити
заместители.

Монреалският протокол, приет през 1987 г., забранява или
преустановява употребата на разяждащите озона химикали, които в
миналото са използвани в хладилниците и флаконите за различни
видове спрей. Това ще предотврати 2 милиона случая на рак на кожата
годишно до 2030 г. според Програмата на ООН за околната среда.

Забраната предотвратява и нанасянето на вреди на дивата природа,
земеделието и имунната система на хората.

До средата на този век озонът над Антарктика може да се възстанови
до състоянието си от 1980 г., според СМО.

Възстановяването може да бъде засилено с 11 години, ако опасните
за него вещества в старите хладилници и пожарогасители бъдат
унищожени.

Митничари на съд - взимали по 400 лева рекет от шофьори
Трима митничари от

ГКПП-Гюешево - Данаил
Давидков, Михаил
Мартинов и Красимир
Петров, отиват на съд за
подкупи.

Заедно с колегата им
Атанас Манчев те бяха
задържани при спецакция
на антимафиотите в
началото на юни 2013-а
година. Срещу него обаче
разследващите не са
намерили достатъчно
доказателства, предаде
БНР.

Двама превозващи
шофьори, които карали
товари за Македония, са
свидетелствали срещу
тях. Те разказали, че
митничарите редовно ги
рекетирали да плащат
"такса" за преминаване
през пункта, като мизата
била от 100 лева до 400 лева в зависимост от количеството и вида на стоката,
която карат, става ясно от вече изготвения обвинителен акт срещу тях на
наблюдаващия прокурор Ангел Байрактарски.

Един от тираджиите - Михаил Михайлов, споделил, че всяко забавяне на
митническия пункт му коствало неустойки пред фирмата, за която работи.
Често митничарите си харесвали и си вземали от стоката, която след това
шофьорът трябвало да плаща от джоба си.

При проверките митничарите се качвали с кални обувки върху стоката,
хвърляли я на земята, тя се цапала и похабявала. Когато се противопоставял
и недоволствал, за наказание те го карали сам да разтоварва пълния камион,
а след това и да го товари отново, а това му коствало време и пари, твърди
свидетелят.

Обвинението срещу тримата митничари е по чл. 302 от НК - за подкуп. Грозят
ги присъди до 10 години затвор.

Предстои насрочване на делото в Окръжния съд - веднага след съдебната
ваканция, която свършва на 15-и септември.
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06:00"Лице в лице"/п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север- юг" - сериал, с. 2, еп. 20
21:30"Изабел Кастилска" - сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Вътрешна сигурност" - сериал
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
"Цветовете на любовта" /п./- сериал
04:30"Батман: Дръзки и смели" -  сериал

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"От местопрестъплението" - сериал
22:00"Касъл" - сериен филм, 6 сезон
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"До смърт" - сериен филм, 4 сезон
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериал

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Светиците тв филм /3 епизод/п/
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Зелената линейка
11:00В кадър:
11:30България от край до край /1 епизод/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Почти ревизия тв филм
15:15Многоликата Япония
15:30Вирусите атакуват анимационен
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:35"Животът на героя"
17:30Европа на фокус
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:30Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Инспектор Валандер
23:35Парламентарни избори 2014:
23:40Парламентарни избори 2014:
Гласовете на България
23:55По света и у нас
00:10Зелена светлина
00:15Световно първенство по борба за
мъже и жени - Ташкент 2014 дневник
00:35Стейтън Айланд игрален филм /
копродукция, 2009г./, режисьор Джеймс
Демонако, в ролите: Итън Хоук, Винсънт
Д'Онофрио, Сиймор Касел и др. (16)
02:10Панорама с Бойко Василев /п/
03:30Стейтън Айланд игрален филм

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Обаянието ви наис-

тина е неоспоримо. До-
ри ще успеете безпроб-

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубаво е да си сложи-

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

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Готови сте на всич-

ко,за да постигнете
своето,следвайки прин-

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Не се притеснявайте

да послушате сърцето
си и да се повеселите

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще сте в добро

разположение на духа.
Нещата ще се случват
изведнъж и по най-стра-

нен начин. Не е моментът да захва-
щате нещо ново.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се занимавате с

разни изостанали задачи,
които не е добре да се от-
лагат дълго. Ще можете да
се справите с всякакви не-

ща. Сега е момента да се заемете и не
се отказвайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувс-

твате супер. Нас-
троението ви ще е

страхотно, ще сте изпълнение с ен-
тусиазъм и едва ли има нещо, което
би могло да ви стресне.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Много чувстви-

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Действайте прак-

тично и всичко ще
върви по план, макар

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

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Идеи ще имате в изо-

билие само трябва да
намерите кой да ги из-

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Малко напрегнат

ден. Нещата няма да
стават на момента и
това силно ще ви из-

нервя. Опитайте да сте по-спокой-
ни и не насилвайте нещата.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще усещате интуи-

т и в н о какво е най-доброто
за семейството ви и за хората, кои-
то обичате. Най-внезапно може да
получите прозрение. Ще бъдете
щастливи и доволни от успеха.
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Виктория СТАНКОВА

„Ìèíüîð”(×èêàãî) ïî÷íà ñ ïîáåäà
„Чуковете” от Чикаго надделяха над „Меджик”

в “Миньор” и юноша
на “Ботев” Пловдив -
Пламен Памуков видя,
че американският
вратар е излязъл мно-
го напред и с красив
прехвърлящ удар вка-
ра топката в мрежа-
та за 2:0. Междувре-
менно цветнокожият
нападател на “Ме-
джик” създаде куп
неприятности пред
миньорската врата,
но стражът Мартин
Митов се намесваше
повече от успешно. В
началото на втората
част ветеранът Те-
ньо Минчев, навърза
трима защитници
около него и с хитър
пас от дъгата намери
връхлитащия Асен Ва-
силев, който излезе
на позиция един на
един срещу вратаря и
вкара за 3:0. След гола
“винкелите” намалиха
темпото и младите
играчи на “Меджик”
се настаниха в поло-
вината на “Миньор”,
логично американци-
те успяха да отбеле-
жат почетно попаде-
ние за 3:1. На следва-
щата атака отново
Пламен Памуков с
удар от воле на раз-
стояние от около 35
метра в дясно под
диагонала, изненада
вратря и в противо-
положния ъгъл в стил
“падащ лист” вкара

Страницата подготви Яне Анестиев

ГРУПА „А” 1 2 –РИ КРЪГ
13/14 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
7 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ВИТОША - Н
8 ФК БОТЕВ - ФК МИНЕРАЛ - Н
9 ФК ПИРИН - ФК БАЛКАН - Н
10 ФК ЕРМА - ФК ДРУЖБА - Н
11 ФК СПОРТИСТ - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
12 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ГАБЕР -  С
     ФК ВЕРИЛА – ПОЧИВА
  ГРУПА „А” 2 2 –РИ КРЪГ
13/14 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
7 ФК ПАРТИЗАН - ФК СТУДЕНА – Н 10,30 ч
8 ФК ВИХЪР - ФК ЛЕВСКИ - Н
9 ФК СВРАКИТЕ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
10 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК САРАТА - Н
11 ФК БУРЯ - ФК БЕНКОВСКИ - С
12 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК КИТКА – Н

 

ЮГОЗАПАДНА В” ФГ - 5-ТИ КРЪГ
НЕДЕЛЯ 17,00 ЧАСА

Витоша – Пирин(ГД
Германея – Чепинец
Оборище – Беласица
Конелиано – Места
Балкан – Стр.слава
Вихрен – Миньор
Рилски сп. – Велбъжд
Сливн.герой – Спортист(Св)

„Миньор” гостува в Сандански
Две гостувания предстоят на пернишките отбори

през уикенда в първенството на Югозападната „В”
ФГ. „Миньор” ще гостува в Сандански  на местния
„Вихрен”. Домакините, подобно на „чуковете”, имат
седем точки в актива си. В последния кръг наддел-
яха като гости над „Велбъжд” с 2:1 и определено
ще са в приповдигнато настроение и амбиция да се
покажат срещу „Миньор”, който, все пак, минава за
един от фаворитите в групата. Любопитното е, че и
в другата двойка, между „Струмска слава” и „Бал-
кан”(Варвара) тимовете имат еднакъв точков актив
преди мача помужду си. В случая - по шест точки.
„Балкан” загуби категорично от „Миньор”, „Слава-
та” спечели категорично и дума си. Всъщност, ра-
домирци са печелили точки само на собствен те-
рен, докато „Балкан” има загуба у дома си от
„Сливнишки герой” с 1:3 и победа като гост над
„Спортист”(Своге) с 2:1. Чии футболни аргументи
ще надделеят, ще се види в неделя.

страхотно попадение
за крайният резул-
тат 4:1. Въпреки ху-
бавата победа, след
мача “жълто-черни-
те” признаха, че ако
не бяха добрите наме-
си на вратаря Мар-
тин Митов, резулта-
та можеше да бъде в
обратана посока. Ос-
новният страж на
“Миньор” Светослав
Манов замина да учи
в Швейцария и отбо-
рът се нуждае спеш-
но от негов достоен
заместник в момен-
та. “Момчетата са
запазили до голяма
степен формата от
първия полусезон и
даже това което по-
казаха надвиши наши-
те очаквания. Видя
се, че имат голямо
желание и хъс за игра,
благодарение на кои-
то показаха едно ви-
соко ниво и може би
затова победихме.
Противникът атаку-
ваше по-често през
средата в първата
част, второто полув-
реме подобрихме иг-
рата си в центъра, но
пък отворихме други
пролуки, допълнител-
ните два гола, които
вкарахме решиха ре-
зултата в наша пол-
за.”, коментира по-
мощник треньорът
на “Миньор” Чикаго -
Георги Георгиев.

Резултатна, но
трудна победа пос-
тигна най-добрият
изцяло български от-
бор зад граница “Ми-
ньор” Чикаго в пър-
вия си мач от начало-
то на втория полусе-
зон в първа девизия
на най-силната полуп-
рофесионална лига в
САЩ - Метрополитан

на сезона като вдигна
9 жълти и 1 червен
картон на „скиорите”
от Самоков. Пряк сви-
детел на събитията
на двубоя в Своге бе
лично шефът на облас-
тната централа на
БФС в Софийско и еди-
н от ръководителите
на Зоналния съвет -
Петьо Дончев.„Нака-
зателният отряд” на
БФС глоби домакини-
те от „Спортист” с
31,25 лв. Тимът от
Своге ще трябва да
плати прецизно изчис-
лената сума заради
обстоятелството, че
техен състезател,
картотекиран за уча-
стие през настоящия
сезон в трета диви-
зия, е бил вписан като
служебно лице и в ка-
чеството си на та-
къв е присъствал на
резервната скамейка

Сблъсъкът между
Спортист (Своге) и
Рилски спортист (Са-
моков) завърши без го-
лове, но за сметка на
това донесе куп нака-
зания за двата тима.
Мачът от Югозапад-
ната „В” група завър-
ши с двама изгонени –
Мартин Костов от
домакините и Доменик
Аврамов от гостите.
Зоналната дисципли-
нарна комисия спря
правата им за срок от
3 срещи заради сбива-
нето между двамата.
По доклад на длъжнос-
тните лица за 2 мача е
наказан и Виктор Ран-
гелов от Спортист.
Провинението, отра-
зено в докладите е
обида на длъжностно
лице. Главният арби-
тър Ивайло Ненков
постави абсолютен
рекорд от началото

Куп наказания в Югозападната „В” група
по време на мача. „По-
добно наказание е пре-
цедент в историята
на Югозападната „В”
група за последните
няколко години”, ко-
ментираха пред
NoStop.bg спецове в
бранша. Санкция за
хвърлени предмети от
феновете отнесе и
отборът на „Пирин”
(Гоце Делчев). Невро-
копчани са глобени със
125 лева. Наставни-
кът им Йордан Боздан-
ски – Зико пък изгоря
за 2 срещи. Причината
е нанесена обида към
длъжностните лица в
домакинския мач сре-
щу „Сливнишки герой”
(Сливница). Проявата
на старши треньора
на тима от Гоце Дел-
чев е оценена на 125
лева, които трябва да
влязат по сметката
на БФС.

Сокър Лийг. “Чукове-
те” победиха като
домакин с 4:1 силната
футболна школа “Ме-
джик”. В началото
младите футболис-
ти на “Меджик” съз-
дадоха три сто про-
центови положения
за гол, но благодаре-
ние на добрите наме-
си на македонецът

Мартин Митов, кой-
то е играл в първа ли-
га в Македония в
ПФК “Брегалница”
Щип, резултата ос-
тана 0:0. Добрите на-
меси на Митов, вдъх-
наха кураж на “винке-
лите” и след пробив
на юношата на ЦСКА
- Асен Василев по-
лявото крило и прос-
трелно центриране,
бившият юношески
национал от школата
на “Славия” - Ивалин
Гунчев изпревари пер-
соналния си пазач и
вратаря и вкара за
1:0. Малко по-късно
при една спорна си-
туация капитанът
на “Миньор” и юноша
на “Марица” Пловдив
- Атанас Каракюту-
ков се контузи лошо
в коляното и напусна
играта. В 27-та мину-
та топреализаторът

В Спортното спортуваха
и  се забавляваха

Над 130 ученици от Спортно училище „Олим-
пиец” се състезаваха с всички сили в първия
спортен празин за годината. Празникът беше ор-
ганизиран в чест на началото на спортно-състе-
зателната година и хубавия нов прием,рреали-
зиран в училището,към което се присъединиха
50 нови ученици. Младите спортисти се впусна-
ха в борба за първите места в ред  интересни иг-
ри,предложени от главните организаторки на
празника Галина Венева и Цонка Костадинова,
 като преминаване на специална полоса, хан-
дбал, канадска борба, санитари и ранени, бой
със „снежни топки”,надбягване с чували и т.н.
Във всяка игра имаше победители и победени,
но най-доброто беше чудесното настроение,
което се създаде с празника.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО



АПРОПО

ВЧЕРА ПРОЧЕТОХМЕ В
НАЦИОНАЛНАТА ПРЕСА
ЗА МАЛКО ЧУДО. В ПО-
РЕДНИЯ списък на градо-
вете, дишали мръсен въз-

дух в последния месец, липсва Пер-
ник. Поне в първата шестица го няма.
Това е някаква извънредна ситуация,
която освен че ни прави радостни и
щастливи, даже ни оправя и здраве-
то. Та при тия ремонти и пясъчни дю-
ни в центъра на града, да няма запра-
шаваемост над допустимото е пости-
жение, достойно за европейски сер-
тификат за качество. По-сериозно
погледнато причините са две. Първа-
та – Общинският съвет взе решение
измервателната станция за чистотата
на въздуха да се премести от кръсто-
вището на Шахтьор в далеч по-еколо-
гично чистата зона на ул. Радомир. И
второ – дъждовете това лято в гол-
яма степен неутрализираха и сравни-
ха със земята фините прахови части-
ци, които иначе биха ни издушили.
Така при смяната на сезоните Перник
се оказа и със сменена ековизия.
Кристален въздух, зелени площи и
тук-таме чистак нови тротоари, по
които още не може да се върви.

БИТОВА ИЛИ НЕБИТОВА, ПРЕС-
ТЪПНОСТТА СИ Е ПРЕСТЪПНОСТ.
ХУБАВО Е никаква да я няма. Но и
когато я отчитат, по-добре да е в сък-
ратен вариант. Точно това направи
шефа на пернишката полиция, анали-
зирайки изминалия период, където
според него се наблюдавал спад на
битовата престъпност. Не смеем да
твърдим, че е обратното, но блюсти-
телите на реда би трябвало да знаят,
че това не топли никого, освен ста-
тистиката. Престъпността стана толко-
ва битова, колкото и ежедневието.
Някъде даже не прави впечатление и
е станала част от битието на хората.
Толкова са обръгнали, че не викат
полиция и даже на комшиите не спо-
делят. Та нали думата битова идва от
бит. А както се знае от популярния
лаф - битият бит...
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Ñïàä íà ïðåñòúïëåíèÿòà îò÷åòå ïîëèöèÿòà
Заслугата до голяма степен е на въведената интерактивна карта

Вън политиката от училище!
Виктория СТАНКОВА

Училищните директори като обект
на политическа конкуренция са един
от много сериозните проблеми на бъл-
гарското образование. За това са се
съгласили шефовете на регионалните
инспекторати, които се срещнаха в
Казанлък със служебния министър
доц. д-р Румяна Коларова миналата
седмица.

“Деполитизиацията на училището не
може да стане със закон, аз и не при-
зовавам директорите и учителите да
нямат ясна политическа позиция, но
училището не може да бъде обект на
партийни битки и не бива да бъде из-
ползвано в предизборната кампания”,
каза след края на съвещанието минис-
тър Коларова пред журналистите.

Тя призова политиците да не спеку-
лират с патриотичните нагласи, на-
ционалната история и памет точно
преди изборите.

м.г. Намаляват и
кражбите на вещи и
части от автомоби-
ли, на селскостопан-
ска продукция, по-мал-
ко са и грабежите –
16, срещу 22 за същия
период на 2013-та го-
дина. През периода са
установени 369 из-
вършители на прес-
тъпления и още 120
от минали периоди.
От началото на годи-
ната противозакон-
но отнетите МПС-
та са 22 срещу 23 за
осемте месеца на
2013-та. През перио-
да няма извършени
убийства, но се рабо-
ти по три убийства -

в град Перник и в се-
лата Дивотино и Яр-
джиловци от минали
периоди. 

Директорът на по-
лицията отчете още,
че намаляват и прес-
тъпленията, свърза-
ни с наркотични ве-
щества, а  разкривае-
мостта им е 60% при
34,78%   за 2013 г.

От началото на го-
дината до края на ав-
густ са отрити и из-
зети общо 5083 ку-
тии различни марки
цигари без бандерол,
но в началото на сеп-
тември при спецакция
в Радомир са иззети
нови 11 400 кутии.

По селата кражби-
те са 355 срещу 411
за същия период на
м.г. Установените из-
вършители на посега-
телства върху чуждо
имущество са 105, а
през осемте месеца
на 2013 година уличе-
ните крадци са били
152. Според анализа
на статистическите
данни, преобладават
домовите кражби –
177, от които раз-
критите са 25, при 15
за 2013-та г. Взломни-
те кражби са 274- с 2
по-малко в сравнение
с осемте месеца на

Пред празника показаха историята
на пожарната в изложба

постепенно се модер-
низира. И през 1939
година вече тук са
влези в употреба пър-
вите автомобили
„Мерцедес Бенц. Те са
били показани на па-
рад на пожарникарите
на празника на „Мини
Перник”. До 1930 го-
дина домът на огне-
борците се намирал в
стара сграда между
Историческия музей
и полицията, след то-
ва се премества на
улица „Райко Даска-
лов”. Сградата там
пострада силно при
земетресението през
2012 година и се нало-
жи огнеборците да я
напуснат, но до месец
най-късно те ще
влязат официално
влязат в новия си
дом. Специални фото-
си показват вече го-
товата триетажна
сграда, която разпо-
лага и с 10 клетки за
специализираните ав-
томобили. Инспектор
Цонев разказа и за но-
вата техника, която
пернишката Пожарна
получи през последна-

та година по различ-
ни европроекти и ев-
ропрограми. Седем са
новите специализира-
ни автомобила, ще бъ-
дат получени още че-
тири, допълни Цонев.
Огнеброците разпола-
гат и със специален
контейнеровоз, спаси-
телни лодки, АТВ-та,
които ще помагат в
ежедневието на огне-
борците при зимни
условия.

Снимки показват и
по-новата история на
пожарното дело в
Пернишко както по
отношение на ежедне-
вието, така и на съби-
тия свързани с пред-
ставянето на огне-
борците от региона
на различни национал-
ни изяви. Специално
място е отделено и
на популяризирането
на дейността им сред
младите хора чрез
движението  „Млад
огнеборец”. Отряди-
те от региона и най-
вече този в село Сту-
дена, представят дос-
тойно на национални
състезания.

Любомира ПЕЛОВА
Историята на по-

жарната от създава-
нето й в първите де-
сетилетия на мина-
лия век до днес е пока-
зана в специална фо-
тоизложба, подреде-
на в навечерието на
професионалния праз-
ник на огнеборците
във фоайето на об-
ластната админис-
трация. Снимките са
осигурени от пер-
нишкия „Държавния
архив”, за което ис-
крено благодарим,
заяви вчера Георги
Цонев - инспектор по-
жарогасене и спаси-
телни дейности към
РДПЗН в Перник. Той
благодари за оказано-
то съдействие и на
областния управител
Бойка Павлова.

Във фотосите е по-
казано началото на
пожарното дело в ре-
гиона. Първата по-
жарна в града е от-
крита през 1929 годи-
на. До 1934 година, ко-
гато някогашното се-
ло Перник е обявено
за град, техниката

Каква организация създава в Перник
МВР за намаляване на престъпността
С оглед постигане на по-добри ре-

зултати в работата по противодей-
ствие на битовата престъпност, прес-
тъпленията против собствеността и
опазване на обществения ред и си-
гурност на базата на изготвените ана-
лизи са набелязани следните мерки и
вече е създадена организация за
тяхното изпълнение.

Оптимизира се разстановката на си-
лите и средствата, а при необходи-
мост се преминава към гъвкаво работ-
но време на личния състав с цел мак-
симално покритие на уязвимите райо-
ни и малките и отдалечени населени
места.

Служителите с полицейски правомо-
щия активно работят по явното и дис-
кретно наблюдение на лица, склонни
към извършване на престъпления
против собствеността.

При провеждане на ежедневните ин-
структажи на полицаите се акцентира
върху личната отговорност и участие
в работата на всеки един от служите-
лите, като се поставят конкретни за-
дачи съобразно оперативната обста-
новка по разкриване на битови прес-
тъпления, престъпления против собс-
твеността и превенция.

Полицейските и младши полицей-
ските инспектори се стремят да под-
държат непрекъснат контакт с кмето-
ве, кметски наместници, управители
на етажна собственост и граждани с
цел предотвратяване на битови прес-
тъпления или престъпления против
собствеността и отстраняване на при-
чините за извършването им. 

Извършва се ежедневен анализ на
регистрираните случаи на престъпле-
ния на територията на ОДМВР-Пер-
ник, с цел планиране и провеждане
на мероприятия по разкриване им.

Регулярно се изготвят анализи и се
правят предписания за физическо ук-
репване и охрана на по-уязвимите
обекти като особено внимание се об-
ръща на банковите офиси, АТМ ус-
тройствата, големите търговски обе-
кти и местата, където се акумулират и
съхраняват значителни парични
средства и ценности.  
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