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бил. Дневно те посе-
щават по 3- -40 адре-
са. Полицията винаги
ни е помагала в случай
на нужда и разчитаме
на тях, заяви д-р Тако-
ва.

В Перник в нощта
срещу неделя бе из-
вършено поредното
посегателство срещу
лекар. Тогава пиян 17-
годишен радомирец
разцепи след удар с
юмрук устата на де-
журния лекар д-р Ру-
мен Денчев. Преди
около година пък 15
роми обградиха д-р
Милен Валянов и еки-
па му и ги държаха ка-
то заложници до ид-
ването на полицията,
като през това време
ритаха и чупеха линей-
ката.

те на Спешна помощ и
дежурните полицей-
ски сили. При нужда
от съдействие меди-
ците от ЦСМП в рис-
ковите райони на те-
риторията на Облас-
тната дирекция на
МВР незабавно ще бъ-
дат изпратени и по-
лицейски патрули. 
Набелязани са и мно-
жество съвместни
мерки за недопускане
на инциденти  и посе-
гателства срещу ме-
дицинския персонал.

Д-р Такова уточти,
че на пернишката
Бърза помощ разпола-
га с осем за целия ре-
гион, четири от кои-
то работят на тери-
торията на облас-
тния град, и един
транспортен автомо-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.573 лв.
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Между тях ще има постоянна конферентна връзка
Любомира ПЕЛОВА

Мерки за взаимодей-
ствието между Цен-
търа за спешна меди-
цинска помощ  в Пер-
ник и Областната ди-
рекция на полицията
за недопускане на ин-
циденти и насилстве-
ни прояви срещу еки-
пи на спешна медицин-
ска помощ  били набел-
язани на вчерашната
работа среща. В нея
са участвали  дирек-
торът на ЦСМП д-р
Юлия Такова, ръко-
водството на ОД на
МВР и началниците на
районните управле-
ния «Полиция». Най-
важното взето реше-
ние било да се осъ-
ществява непрекъсна-
та конферентна
връзка между екипи-
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Слънчево

 Св. Спиридон,
епископ

Тримитунтски
Чудотворец

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

Укротяване на
опърничавите

Вчерашният синдикален ми-
тинг на жълтите павета спокойно може да
мине под графата „разни”. В смисъл, че дър-
жавата е пълна с разни протести. Един по-
вече или по-малко – на кого му пука?

Нещо повече – властта овладя митинга и
го превърна едва ли не в дискусионен клуб
за размяна на полезни съвети. С театрална
любезност синдикалните лидери бяха пос-
рещнати в парламента, почерпени с топли
напитки и приятелски разкандардисани да
не правят повече така, щото само си
губят времето. Управата мисли за народа
както никога досега. Ако предишното пра-
вителство мислеше тройно, понеже беше
тройна коалиция, сегашното мисли четвор-
но. Отваря си очите на четири не само да
не падне от власт, но и да реформира всич-
ки системи, така че вчерашният протес-
тен митинг утре да се трансформира в
митинг на признателност.

Хитри са управляващите. Както върви,
ще превърнат четворната коалиция в пе-
торна, прибавяйки КНСБ. Опърничавите
синдикалисти бавно и полека бяха укротени
„со кротце и со благо”. Реформата ще бъде
такава, каквато ние искаме, е алфата и оме-
гата на управниците. За толкова пари – та-
кава реформа. И пенсионна, и данъчна, и
здравна, и осигурителна...

А синдикалните бунтове бяха просто за
сведение...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
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Зоя ИВАНОВА
След като Българ-

ският лекарски
съюз подкрепи
здравния министър
Петър Москов с
декларация за об-
явените от него
мерки за гарантира-
не сигурността на
медиците в ромски-
те махали, още
няколко професио-
нални съсловия зас-

танаха зад минис-
търа.В специална
декларация Нацио-
налната асоциация
на спешните медици
защити Москов и
настоя партиите и
п р а в о з а щ и т н и т е
организации, които
искат оставката му
заради кесенофоб-
ски изказвания, да
си оттеглят иска-
нето. Спешните ме-

дици декларират го-
товност за протес-
ти в подкрепа на
Москов.„Протести-
раме срещу опити-
те на политически
партии, неправи-
телствени етничес-
ки и правозащитни
организации да дис-
кредитират минис-
тър Москов.

Медиците се обединиха
в защита на д-р Москов

Намериха откраднат автомобил
Любомира ПЕЛОВА

Криминалисти от Второ  РУП в Перник намериха
лек автомобил ‘’ Рено Експрес’’, протовозаконно
отнет в района на града.

Сигналът за престъпното посегателство е бил
подаден преди месец от 42-годзишен перничани.
Той се оплакал пред криминалистите,   че неиз-
вестно лице е отнело противозаконно лекия му ав-
томобил ‘’Рено Експрес’’.  В резултат от предприе-
тите оперативно – издирвателни мероприятия, пер-
нишките полицаи намерили автомобила и устано-
вили самоличността на крадеца. Возилото задиг-
нал 22-годишният перничани Р. С., познат на орга-
ните на реда и с други извършени кражби и гра-
беж. Работа по започнатото досъдебно производс-
тво продължават криминалистите от Второ районно
управление на МВР.   На страница 2
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Над 500 членове на синдиката от Пернишко участваха в него

Любомира ПЕЛОВА
Силно пернишксо

присъствие имаше
на вчерашния про-
тестен митинг,
организиран от
КНСБ в столицата.
Над 6000 души
сред които и над
500 перничани уча-
стваха в протес-
тно шествие на
синдиката под нас-
лов “Няма да пла-
щаме чуждите
грешки”. Пред пер-
ламента се развяха
лилави знамена, но
искания за оставки
нямаше. Сред тях
имаше миньори, ра-
ботещи в държав-
ната администра-
ция, хранително-
вкусовата порим-
шленост, учители,
лекари, енергети-

ци, творци.  Про-
тестът бе срещу
планираното уве-
личение на възрас-
тта за пенсионира-
не с 4 месеца от 1
януари 2015 г.,
съкращаване на ра-
ботни места и не-
дофинансиране на
о б р а з о в а н и е т о ,
з д р а в е о п а з в а н е т о
и културата. Нас-
тоява се и за ко-
рекции в проекто-
бюджета за 2015 и
данъчните закони.

Н е д о в о л н и т е
вдигнаха плакати
“На работа с пам-
перси ни искате”,
“Не искаме доживо-
тен труд за мизер-
ни пенсии”, “Ре-
форми само за по-
високи пенсии”.

“Няма да плащаме

чуждите грешки с
нашите пенсии, с
нашите работни
места, с нашите
заплати”, казаха
синдикалните чле-
нове.

Лидерът на КНСБ
Пламен Димитров
заяви, че е време
всички работода-
тели, които не пла-
щат осигуровки да
го направят или
“да хващат затво-
ра”.

От миньорската
федерация запла-
шиха, че ако сега
“протестът е ми-
рен, то ако иска-
нията им да не се
вдига възрастта
за всички катего-
рии трудещи се не
бъдат

у д о в л е т в о р е н и ,

Бюджетите на В и
К- асоциацията в Пер-
ник за 2014 и 2015 го-
дина бяха приети на
работно заседание,
свикано от облас-
тния управител Ире-
на Соколова, която по
право е неин председа-
тел. В работата му
участваха кметовете
на пет от общините
от региона, само об-
щина Брзеник изпра-
ти своя зам.градона-
чалник Иван Бъчва-
ров, който обаче той
не е бил упълномощен
от тамошния ОбС как
да гласува.

Бюджетът на асо-
циацията за изтича-
щата 2014 година  е
определен на 5 710 ле-
ва, а за 2015-та възли-
за на 28 554 лева. С па-
рите за тази година
ще бъде закупен соф-
туер и ще се заплати
на счетоводител, кой-
то ще заприходи обза-
веждане за помеще-
ние, определено за
В и К - А с о ц и а ц и я т а .
През следващата го-
дина на заплата ще
бъдат счетоводител,
ВиК-инженер и секре-
тар. Освен за възнаг-
ражденията им, са

Ясен бюджетът на пернишката
ВиК-асоциация за идната година

предвидени средства
и за технически и ре-
жийни разходи.

Бюджетът на вод-
ната асоциация се
формира от вноски
от държавата и об-
щините, които са
пропорционално раз-
пределени спрямо
дяловете на членове-
те в нея. С най-голямо
процентно участие е
община Перник, коя-
то има 47.31 %. Дър-
жавата притежава
35%, а най-малък е де-
лът на община Кова-
чевци – 0.78 на сто.

Нормативната уре-
дба дава право на В и
К-асоциацията да оп-
ределя водния опера-
тор, да приема реше-
ния за сключване на
договор за предостав-

Медиците се обединиха...

яне на услуги и под-
държане на водопро-
водни и канализацион-
ни системи. На база на
регионалните планове
ще се планира канди-
датстването пред
оперативните програ-
ми на ЕС, а договорите
би трябвало да се
сключват от облас-
тния управител. Уч-
редяването на пер-
нишката В и К-асоциа-
ция бе отлагано на два
пъти заради отказа
на най-големия акцио-
нер - Община Перник
да се присъедини към
нея заради неуредени
законови отношения с
оператора на водната
система В и К-Перник
по отношение собс-
твеността на водни-
те съоръжения.

Перник чака над 6,5 милиона
приходи от общинско имущество

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник е заложила 6 550 000 лв.

приходи от управление и разпореждане с
общинско имущество през 2015 г. в новата
проектопрограма. Местната управа планира
постъпления от 1 750 000 лв. от управление
на имоти - общинска собственост. В тях най-
висок е делът на приходите от наем на земя
- един милион лева. Очаква сев общинската
хазна да влязат 550 000 лв. от наеми на по-
мещения, 200 000 лв. - от ползване на паза-
ри, тротоари и улични платна. На 4 800 000
лв. възлизат планираните постъпления от
разпореждане с имоти, общинска собстве-
ност. Приходи в размер на 3 млн. лв. са
предвидени от продажба на земя, от конце-
сии се очакват 800 000 лв., от учредяване
на ограничени вещни права - 300 000 лева.
Местната управа е планирала да реализира
сделки на стойност 1,4 млн. лв. с продажба-
та на сгради, общински жилища и други
имоти по Закона за общинската собстве-
ност. Триста хиляди лева са необходимите
разходи за осъществяване на програмата.
От тях 200 000 лв. са предназначени за от-
чуждаване на имоти, 100 000 лв. - за подго-
товка и провеждане на процедури. Публич-
но обсъждане на проекта на програмата за
управление и разпореждане с имотите - об-
щинска собственост, ще се състои на 23 де-
кември в Двореца на културата.

ще дойдат с 22 ми-
лиметрова бургия
и ще разрушат
жълтите павета”.
Според представи-
тели на федарация-
та възрастта за
пенсиониране “т-
рябва да се вдигне,
когато бъде от-
крит некролог на
столетник ми-
ньор”.

Увеличаването на
пенсионната въз-
раст е най-глупаво-
то решение на
проблема с пенсии-
те, ако изобщо мо-
же да се нарече
”решение”. Трябва
да се търси устой-
чиво решение с ге-
нерални реформи, а
не днес да вържем
баланса, а за утре
ще видим.

Учителите от
КНСБ пък се обяви-
ха за достойно зап-
лащане, средства в
бюджета за пре-
махване на заплаха-
та хиляди учители
и възпитатели да
бъдат съкратени
през 2015 година.
От “Напоителни
системи” поискаха
да получат неиз-
платените запла-

ти и работно об-
лекло.

С ъ п р е д с е д а -
телят на ПГ на Ре-
ф о р м а т о р с к и я
блок Радан Кънев и
депутатът от ПГ
на РБ Гроздан Кара-
джов излязоха при
протестиращите.

“Дойдохме, за да
покажем, че има чу-
ваемост”, каза Къ-
нев и допълни, че
двама от 240 е
добро начало.

Малко по-късно
Пламен Димитров,
придружен от чле-
нове на конфедера-
цията влезе в пар-
ламента, за да про-
веде среща с пред-
ставители на пар-
ламентарните гру-
пи, съобщи “Фо-
кус”. Освен предсе-
дателя на НС Цец-
ка Цачева на разго-
ворите бяха и Мен-
да Стоянова, Янаки
Стоилов, Хасан
Адемов, Валери Си-
меонов и Радан Къ-
нев.

П р о т е с т и р а щ и -
те внесоха деклара-
ции с искания в Ми-
нистерския съвет
и в Народното съб-
рание.

от страница 1

С реформаторските си идеи и съпричас-
тност към проблемите на пациенти и меди-
ци, министър Москов е последната надеж-
да за решаване на проблемите в здравео-
пазването ни”, се казва в документа, из-
пратен до медиите.Според спешните меди-
ци „искането за оставката на министър
Москов ще доведе до спиране на започна-
тите реформи в здравеопазването и в час-
тност в спешната помощ”.С декларация
срещу агресията и насилието над здравни-
те работници излязоха и членовете на Асо-
циацията на Университетските болници в
България. „През последните дни темата за
насилието над лекарите за пореден път
влезе във фокуса на публичното говорене.
За нас лекарите, медицинските специалис-
ти и за всички, които работят в болниците
обаче, тя никога не е преставала да бъде
част от проблемите, с които се сблъскваме.
Готови сме да подкрепим всяка мярка, коя-
то ще доведе до промяна и спокойно из-
пълнение на задълженията ни”, се казва в
документа.„Приветстваме всички усилия,
които целят да се намерят механизми за
гарантиране по-спокойната и сигурна рабо-
та на българските лекари. Затова подкреп-
яме категорично намеренията на министъ-
ра на здравеопазването д-р Петър Москов
за осигуряване на присъствие на охрани-
телна полиция заедно с медицинските еки-
пи в конкретни невралгични точки, където
влизат екипите на Спешна помощ”, се по-
сочва още в декларацията.Всички линейки
на Спешна помощ в страната ще се движат
с поставени на видно място плакати в под-
крепа на министъра на здравеопазването
Петър Москов.”Ние не приемаме твърде-
нията на народните избраници от някои по-
литически партии и неправителствени орга-
низации, че министър Москов етнизира
проблема. Няма по-убедителни аргументи
от цифрите, а те са: От 227 от началото на
годината нападения над екипи на спешна
медицинска помощ, 175 - са в ромски ма-
хали”, се посочва в декларация на “По-
дкрепа”.От организацията посочват, че бе-
зопасността на спешните медици по време
на работата им “трябва да се осигурява
навсякъде, където има риск от издевателс-
тва над тях”.

Пада лимитът за
лечение в чужбина 

Зоя ИВАНОВА 
Лимитът от 180 000 лв., отпускани от

държавата за лечение в чужбина, се от-
меня. Това става с изменения на Наред-
ба 12 на здравното министерство, пу-
бликувани на сайта на ведомството за
обществено обсъждане.

Рестрикцията бе въведена през юли
2011 г. – както за отпусканите средства от
Фонда за лечение на деца, така и за лица-
та над 18-годишна възраст, които се леку-
ват зад граница. След силна кампания на
неправителствени организации и, за съ-
жаление, след като едно дете почина, тъй
като не дочака необходимите му средства
над този лимит да бъдат събрани, ограни-
чението бе отменено. Това обаче засегна
само сумите, отпускани от Фонда за лече-
ние на деца, като проблемът за възрастни-
те остана. Така през последните три годи-
ни и половина болните бяха принудени да
отварят сметки и да разчитат на дарения,
които да допълнят необходимите им
средства за лечение в чужбина.

С настоящата промяна ограничението
ще бъде отменено и за пациентите над
18-годишна възраст, което ще облекчи
достъпа им до навременно лечение.

С друга от промените се вменява па-
циентът, нуждаещ се от трансплантация
зад граница, да представи най-малко
две оферти от различни лечебни заве-
дения в чужбина. Ако те не бъдат пред-
ставени от него, това трябва да се нап-
рави от Агенцията по трансплантации,
гласят текстовете.

Ако бъдат одобрени в този си вид,
промените ще влязат в сила от началото
на идната година.
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Решението на кюстендилския Административен съд е  за гаф в процедура по обществена поръчка

Лекарският съюз твърдо
зад здравния министър

Зоя ИВАНОВА
„Ние твърдо заставаме зад позицията на

д-р Москов.“ Това заяви главният секретар
на Българския лекарски съюз д-р Димитър
Ленков пред БНР във връзка със заявеното
от министъра, че екипи на спешна помощ
няма да обслужват ромски квартали без га-
рантирана сигурност за медиците. „Това
състояние, което продължава последните
години - с нищо не предизвиканата агресия
от страна на български граждани, подчерта-
вам – български граждани, над хора в бели
престилки, които отиват да им оказват
спешна медицинска помощ – на това нещо
трябва да се сложи край“, коментира д-р
Ленков.

По думите му, именно предложеното от
министър Москов е верният път за справяне
с проблема - чрез търсене на диалог с лиде-
рите на циганската общност в България.
„Тяхното задължение не е само да получа-
ват и да крадат европейски фондове за
приобщаване на циганската общност в Бъл-
гария, а тяхната роля е преди всичко тези
пари да отидат за ограмотяване на населе-
нието и те да застанат, тези лидери, ромски
лидери, цигански лидери да застанат като
гаранти за това, че хората в белите престил-
ки, които отиват в тези квартали, трябва да
им се даде възможност безпрепятствено да
изпълняват своите задължения. И нека да е
ясно на всички български граждани, аз не
ги деля на българи, цигани и т.н., че освен
права в тази държава, хората имат и задъл-
жения. Не може да не си изпълняваш за-
дълженията към държавата, не може да не
си плащаш примерно здравните вноски, а
само да искаш оказването на медицински
грижи безотказно, безалтернативно и без
всякакви условия“, заяви д-р Ленков и от-
беляза: „Държа да уведомя вашите слуша-
тели, че всяка една такава агресия над ле-
кар, медицински специалист, фелдшер или
шофьор на санитарна линейка довежда до
това, че от съответния център за спешна ме-
дицинска помощ се увеличава броят на на-
пускащите. Нека тези хора, които си поз-
воляват да вдигат ръка над хората с белите
престилки, да си дадат сметка, че утре няма
да има кой да се отзове на техния апел.“

На забележката от страна на лидери на
ромски партии, че идеята на министъра е
противоконституционна, той отговори така:
„Това е толкова противоконституционно,
колкото нападението над хората с белите
престилки.“

Един професор на 12 студенти
Виктория СТАНКОВА

Един професор или доцент се пада на
12 студенти у нас по последни данни на
МОН. В момента в страната има малко
под 240 000 студенти и 19 835 души хаби-
литиран научен състав. В просветното ми-
нистерство вече са постъпили жалби за
злоупотреби при раздаването на научните
степени и звания, включително има оп-
лаквания и за откровено плагиатство. За
да стопира злоупотребите, МОН се кани
да създаде специален орган, който да
разглежда тези случаи и да взема реше-
ние по тях.

В момента министерството може еди-
нствено да пише отговори, че „не е ком-
петентно“ по случая и да препраща към
решение на съда. Всички подобни профе-
сури и доцентури, често пъти със съмни-
телни научни публикации, могат да бъдат
обжалвани само там. Ректори на водещи
държавни университети разказват, че
техни колеги отиват да вземат степен
„доктор на науките“ например в по-малко
престижни университети, където летвата
е ниска, и след това се връщат в универ-
ситета-майка, където вече искат финансо-
ва надбавка за докторската си степен.

Разработват се критерии, които да огра-
ничат това, като водещи сред тях са пуб-
ликациите и броя цитирания, включител-
но в престижни международни научни из-
дания. Ще бъде пресечена и практиката
за такива да се броят цитиранията в дип-
ломни работи, от които сега някои препо-
даватели се възползват.

“Шегите, които Бог си
прави” на пернишка сцена

Любомира ПЕЛОВА
Бившият градона-

чалник на Перник Ро-
сица Янакиева, която
е настоящ депутат
от политическа пар-
тия АБВ и зам.предсе-
дател на Народното
събрание ще трябва
да плати глоба от 2
хиляди лева, заради
гаф при обявяване на
обществена поръчка.
Това постанови Адми-
нистративен съд –
Кюстендил, след като
екскмета на община-
та е отказала да пла-

ти наказателното
постановление, със-
тавено й от Сметна-
та палата.

Гафът е бил от-
крит през 2011 годи-
на, по време на фи-
нансов одит в об-
щинската админис-
трация, когато реви-
зори от Сметната
палата установили,
че на 22.06.2010 г.,
Янакиева, в качество-
то й на кмет на об-
щина Перник, е стар-
тирала процедура по
ЗОП, за възлагане

на  обществена по-
ръчка с предмет “Из-
бор на изпълнител за
извършване на фи-
нансово – счетово-
ден одит на проект
“Канализация гр. Пер-
ник”. Изискването
към фирмите уча-
стници е било “ико-
номически най – из-
годна оферта”. В раз-
рез с това изискване
обаче от кметския
екип поставили и ус-
ловие “професиона-
лен опит на експер-
тите” с тежест 30,
който на практика е
критерий за подбор
на участниците и
противоречи с пър-
воначалното изи-
скване за най – ниска
оферта. В решение-
то на кюстендилския
а д м и н и с т р а т и в е н
съд се сочи точно:»В
раздел III т.2.3. от
обявлението за об-
ществена поръчка са
поставени минимал-
ни изисквания за тех-
ническите възмож-

ности на участници-
те – 5 подробно опи-
сани ключови експер-
ти. В методиката за
оценка на офертите,
като част от одо-
брената с Решение №
39/22.06.2010 г. доку-
ментация за участие
в процедурата, е
предвидено оценява-
нето по показателя
“професионален опи-
т на експертите” да
се извършва като
сбор от точките,
които ще се дават за
всеки ключов ек-
сперт поотделно, в
зависимост от сте-
пента на съответс-
твие на неговите об-
разование, квалифи-
кация и професиона-
лен опит, спрямо не-
говия профил, с кое-
то е нарушила чл. 25
ал. 7 от ЗОП /обн.
ДВ, бр. 94/2008, в си-
ла от 01.01.2009 г./.
Нарушението е из-
вършено за първи
път.»  

Подобно нещо се

Виктория СТАНКОВА
“Шегите, които Бог

си прави” е спектакъ-
лът, който пред-
ставя на сцената на
пернишкия театър
актьорът Димитър
Бакалов. Митко е сим-
патичният герой и
домакин на представ-
лението, който отно-
во ще ни разсмее до
сълзи с наблюденията
си върху необятните,
но забавни различия
между мъжките и
женски мотиви и по-
ведение. Този път
обаче, през призмата
на Божието чувство
за хумор.

Ще научите защо
мъжете обичат да на-
тискат клаксоните,
когато минават пок-
рай жени на улицата,
какво е първата сре-
ща за мъжа и за жена-
та, защо е създаден

Луноходът и каква е
причината Колумб да
открие Америка. Ис-
ториите за недоразу-
менията с неговата
прекрасна Райна про-
дължават да бъдат
толкова познати и
може би затова така
истерично смешни.
Невъзможността да
разберем другия пол
минава на друго ниво,
когато сексът започ-
ва да има цел. И кога-
то тази цел е постиг-
ната и Господ ни е да-
рил със здраво дете,
чувството му за ху-
мор се проявява навс-
якъде.

Предизвикателс -
твата на бащинство-
то ще ви разсмиват и
трогват, ще ви нака-
рат да се замислите
какво означава да бъ-
деш баща и каква Бо-
жия щедрост е това.

Ще ви накарат да
повярвате, че бащи-
те са истински герои.
Защото трябва да по-
коряват съвършено
нови континенти:
бременността, курсо-
вете за бременни, кол-
ко естествено е ес-
тественото раждане,
какво означават фи-
зическите изменения
при мъжете по време
на бремеността на
жената, и ще бъде ли
някога както преди?

Всички роли – Мит-
ко, Райна, Колумб,
приятелите, обърка-
ните бащи, бременни-
те жени, и разбира се
децата, отново са
изиграни от Димитър
Бакалов. Страхотна
предпоставка за еднo
извънредно забавнo,
но и проникновенo и
трогващo представ-
ление. 

прави, когато офе-
ртата се пише за оп-
ределена фирма, тъй
като се знае какви са
експертите и, а оста-
налите трябва да  се
вместят хем в най –
ниските цени, хем да
имат и определен
брой експерти, об-
ясниха запознати с
кандидатстването
по ЗОП.

По време на пър-
воинстанционното
дело в Пернишки райо-
нен съд, магистрати-
те там не видели не-
редности в процеду-
рата и оправдали на-
пълно Янакиева, но на
втора инстанция Ад-
министративният
съд в Кюстендил е
отменил напълно
тяхното решение и е
постановил, че Яна-
киева ще трябва да си
плати глобата и лих-
вите, натрупани по
нея, тъй като реше-
нито е окончателно и
не подлежи на повече
обжалвания.

Предлагат връщане на
практиките в гимназиите

Виктория СТАНКОВА
Напълно е възможно връщането на прак-

тиките за гимназистите. Идеята е в послед-
ните години, докато трупат знания в клас,
младежите да ходят и на стажове.

Депутатът Кирил Добрев има предложе-
ние учениците от езиковите и хуманитарни-
те гимназии също да влязат в системата за
дуално образование и да излизат от учили-
ще с професия. Досега този тип обучение с
практика се планираше пилотно за технику-
мите. А самите практики бяха популярни
преди 25 години като УПК.

С поправката ученици от езиковите гим-
назии ще могат да карат стажове като пре-
водачи, тези с профил история ще имат ста-
жове в музеи, а учениците от художестве-
ните училища - в галерии, музикални ком-
пании и др.

Добрев вече е провел неофициален раз-
говор по темата с шефа на комисията по об-
разование в парламента Милена Дамянова.
Депутати от мнозинството в парламента ко-
ментираха неофициално, че поправката мо-
же да бъде гласувана между първо и второ
четене на новия Закон за училищното и
предучилищното образование.

Обучението чрез работа или т.нар. дуално
обучение е форма на партньорство между
професионална гимназия и работодател.
Плюсовете са, че учениците трупат опит в
реална работна среда.
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«Топлофикация» работи по залегнали в него изисквания

Задължават болниците да назначават
определен брой специализанти

Зоя ИВАНОВА
Министерството на здравеопазването под-

готвя промени в медицинските стандарти, с
които ще се задължат част от болниците да
имат назначени определен брой специали-
занти, ако искат да сключат договор с
НЗОК за дадена дейност. Това стана ясно от
думите на министъра на здравеопазването
д-р Петър Москов по време на пресконфе-
ренция . Той обясни, че това ще е обвързано
с нивата на компетентност на лечебните за-
ведения. „Сега например има нужда от 5
специалисти, за да сключиш договор за оп-
ределено ниво. След промяната на стандар-
тите към това ще има и задължителна брой-
ка специализиращи. Това е държавна поли-
тика”, каза той, като добави, че промените
трябва да бъдат готови до края на годината.
Министърът също така коментира, че много
от лечебните заведения в страната имат
нужда от млади лекари и това нововъведе-
ние ще помогне на част от тях да си ги на-
бавят. Според него, не би трябвало да има
проблеми с това да бъдат назначавани спе-
циализанти, защото те ще вършат реална
работа за парите, които ще получават като
заплата.

Д-р Москов съобщи, че вече е изготвена
изцяло нова Наредба за специализациите
на лекарите и тя е публикувана за общес-
твено обсъждане на сайта на МЗ. Една от ос-
новните новости в документа е, че лекарите,
които желаят да специализират, ще могат
да карат специализацията в лечебно заве-
дение по техен избор.

„Лекарят, след като е завършил, ще за-
почне специализацията си не на база на
конкурси, изпити и определени места в уни-
верситети, а на база сключен трудов дого-
вор по Кодекса на труда. Това силно раз-
ширява възможността за базите, където
младите лекари могат да започнат своята
специализация. Ако до тук това бяха просто
базите на университетите, сега към това се
включват всички областни болници и всич-
ки болници, които към този момент имат оп-
ределена акредитация за това”, обясни ми-
нистърът. Той добави, че докато лекарят ра-
боти в лечебното заведение, в определени
периоди от годината ще има и часове по
теоретично обучение в университетите.
След като приключи срокът на обучение,
специализантът, заедно с неговия пряк
практически ръководител от болницата, ще
се яви на държавен изпит.

Според д-р Москов един от големите плю-
сове на тази нова система на специализа-
ция е, че младите лекари ще имат възмож-
ност да работят и специализират близо до
родните си места, а не само в университет-
ските градове. „Неговите началници в кли-
никата ще имат нуждата той да бъде добре
обучен, защото е част от работния колектив.
Те ще направят нужното да го задържат
там”, коментира той. Според него това е на-
чинът да се премине от една администрира-
на, свързана с много неудобство и с ограни-
чаване на възможността на младите лекари
да специализират система, към система,
която е отворена и е свързана с реална ра-
бота, като част от трудов колектив.

Д-р Москов отбеляза, че е помислено и за
увеличаване на броя на лекарите в специал-
ностите, които не са атрактивни, като напри-
мер педиатрия, инфекциозни болести, пато-
логия и съдебна медицина. Той заяви, че
тяхното месечното основно възнагражде-
ние ще е от 3 до 4 минимални работни зап-
лати. Възнаграждението по клинични пътеки
би трябвало да увеличи сумите, които ще
получават. По думите му, наредбата няма
претенции да спре окончателно изтичането
на медици в чужбина, но това е началото те-
зи млади хора да не бъдат отказвани от дър-
жавата да продължат обучението и разви-
тието си тук.

Министърът също така каза, че специали-
зантите, които са в заварено положение –
около 3400 души, ще имат срок от три месе-
ца да решат дали да продължават да се обу-
чават по сегашната система или да изберат
новите правила. Той уточни, че ако изберат
новия начин, всички теоретични часове, кои-
то са взели досега, ще им се признаят и
няма да се наложи да започват наново.

Силвия ГРИГОРОВА
  Изпълнителната

агенция по околната
среда издаде комплек-
сно разрешително №
53-Н1/2014г. на ТЕЦ-
»Република» на «Топло-
фикация –Перник» за
четвърти котел. То-
ва информираха от
ръководството на

топлофикационното
дружество. От там
поясниха, че в ком-
плексното разреши-
телно са записани оп-
ределени изисквания,
които дружеството
трябва да изпълни и
по които в момента
се работи усилено.

 От Регионалната

инспекция по околна-
та среда и водите в
Перник потвърдиха,
че ИАОС е издала
комплексно разреши-
телно за «Горивна ин-
сталация за произ-
водство на топлинна
и електрическа ене-
ргия», включваща 4
парогенератор. От
екоинспекцията  по-
дчертаха, че в момен-
та топлофикацион-
ното предприятие
може да експлоатира
5 и 3 парогенератор.
Съгласно издаденото
комплексно разреши-
телно, «Топлофика-
ция» се задължава да
изпълни някои дей-
ности, гарантиращи
не само безаварийна-
та работа на съоръ-

женията, но и спазва-
нето на екологични-
те изисквания. В тях
се включва извър-
шването на основен
ремонт, реконструк-
ция и модернизация
на съществуващи-
те електрофилтри
на 3 и 4 парогенера-
тор. В разрешител-
ното е записано, че 4
котел може да бъде
въведен в редовна ек-
сплоатация след за-
веряване от Държав-
натаагенция за мет-
рологичен и техни-
чески надзор на тех-
ническата докумен-
тация за намаляване
на топлинната му -
мощност на 48 MW.

  Експертите от
РИОСВ подчертаха,

че след като се уве-
рят, че заложените
в комплексното раз-
решително дейнос-
ти са изпълнени, ще
потвърдят това
писмено и операто-
рът ще може да пус-
не в редовна експлоа-
тация горивната ин-
сталация. Това озна-
чава, че „Топлофика-
ция Перник” ще може
да експлоатира 4 и 5
котел, а 3 ще бъде
използван за резер-
вен, в случай на ава-
рия. Съгласно ком-
плексното разреши-
телно не се предвиж-
да трите парогене-
ратора да бъдат ек-
сплоатирани еднов-
ременно, а само два
от тях.

ЧЕЗ възстановява захранването
в пострадала Северозападна България

Силвия ГРИГОРОВА
 ЧЕЗ полага макси-

мални усилия да въз-
станови захранване-
то на населените мес-
та  в Северозападна
България. Това увери-
ха от компанията.
От там заявиха:”Еки-
пите на ЧЕЗ Разпреде-
ление България ра-
ботят извънредно
без прекъсване за от-
страняване на въз-
никналите аварии в
Северозападна Бълга-
рия. Ситуацията е
изключително услож-
нена заради изключе-
ните подстанции на
Държавния електрое-
нергиен системен
оператор - Белоград-
чик и Мартиново. С
оглед на стремежа ни
доставим по-бързо
светлина в домовете
на хората, се наложи
да намерим алтерна-
тивен начин, по кой-
то да захраним с еле-
ктричество всички
клиенти, които при
нормални обстоя-
телства се снабд-
яват с ток от тези
две подстанции. Това
води до претоварва-
не на нашата мрежа,
до възникване на но-
ви аварии и до забав-
яне на тяхното лока-
лизиране, тъй като е

невъзможно да се из-
вършват необходими-
те проби за открива-
не на засегнатите
участъци.  Поддър-
жаме постоянен кон-
такт с колегите от
ЕСО и вярваме, че
след като те се
справят с така съз-
далата се извънредна
ситуация, резулта-
тите при нас ще бъ-
дат много по-бързи и
трайни. Обстановка-
та е динамична и неп-
рекъснато се късат
нови проводници и
падат стълбове. В
някои райони ледът
върху тях достига 10
см., а натрупаният
върху него сняг води
до огромна и непосил-
на тежест за всяко
подобно съоръжение.
На места температу-
рите се повишават и
падащият със сила
лед предизвиква нови
аварии.

От началото на
аварийната обста-
новка подменихме над
75 стълба от еле-
ктропроводите, зах-
ранващи населените
места в Северозапад-
на България. Все още
не са обобщени нане-
сените щети и под-
менените съоръже-
ния в самите селища.

Подменихме 70 000
метра скъсани и пов-
редени от тежкия
лед проводници.

 Вложихме изключи-
телни усилия в из-
граждането на из-
цяло нова временна
мрежа, която да оси-
гури ток за част от
клиентите в община
Белоградчик. 100 еки-
па на ЧЕЗ работят из-
вънредно за от-
страняване на ава-
риите в Северозапад-
на България от нача-
лото на авариите.
Действията на слу-
жителите при тези
условия в засегнати-
те райони граничат с
героизъм. Към 16 ч.
вчера без електрозах-
ранване са 8 000
клиенти от 7 общини
в Област Видин, 1450
клиенти от 2 общини
в Област Враца и 10
хил. клиенти от 7 об-
щини в Област Мон-
тана. Броят на абона-
тите без ток варира
постоянно вследс-
твие на ремонтно-
възстановителните
дейности. Уверяваме,
че продължаваме да
работим без прекъс-
ване, но се надяваме и
времето да бъде на
наша страна, тъй ка-
то всички сме безсил-
ни пред природата.
Благодарим за добро-
то взаимодействие с
всички местни влас-
ти и институции в
пострадалите райони
и се надяваме на то-
лерантност към на-
шите служители и
техните усилия”,
заявяват от компа-
нията.

Над 109 700 декара с пшеница
са засети в областта

Силвия ГРИГОРОВА
   Над 148 500 дка с предсеитбена подготов-

ка има до момента в областта. Това информи-
раха от Областна дирекция „Земеделие” в
Перник. Най-много площи, подготвени за
сеитба на есенни култури има в община Радо-
мир- 70 450 дка. Следват общините: Брезник-
31 342 дка, Перник-28 000 дка, Трън- 9 000
дка, Ковачевци- 6 200 дка и Земен- 3 600 дка.
За сега единствени земеделските производи-
тели от Перник са започнали предсеитбено то-
рене на площите като вече са успели да на-
торят над 9 500 дка. Очаква се до седмица да
приключи дълбоката оран на площите, които
са предвидени за сеитбата на пролетни култу-
ри. До момента в областта са изорани общо
65 140 дка. Най-много изорани площи има в
землището на община Радомир- 49 940 дка.
Следват общините: Перник- 10 000 дка и Ко-
вачевци- 5 200 дка. Земеделските производи-
тели от Брезник, Земен и Трън очевидно са се
отказали от дълбоката оран и разчитат да под-
готвят площите, на които ще сеят пролетници-
те, напролет, въпреки, че според агроспециа-
листите, изораните на есен площи гарантират
по-добра кълняемост на семената на пролет-
ните култури.

  Напредва жътвата на пшеницата. До мо-
мента в региона са засети общо 109 752
дка с жито. Най-много площи с тази култу-
ра са засуели стопаните от Радомир- 
47 250 дка. Следват общините: Брезник-
29 662 дка, Перник- 20 100 дка, Трън- 5 160
дка, Ковачевци- 5 000 дка и Земен-  2 580
дка. Малко повече, в сравнение с миналата
година, се очертават да бъдат площите за-
сети с ечемик. До момента с тази култура в
областта са засети 5 380 дка. Най-много
ечемик са засели стопаните от Радомир-
3 250 дка. След тях са колегите им от Брез-
ник- 2020 дка, Земен- 60 дка и Перник- 50
дка.   До сега в региона са засети и 930 дка
с ръж. Най-много площи с тази култура са
засели стопаните от Брезинк- 650 дка, от
Земен- 180 дка и от Радомир- 100 дка.

  Повече в сравнение с миналата година
са площите, засети с маслодайна рапица-
11130 дка. Най-много рапица са засели ра-
домирските стопани- 6 580 дка. След тях са
стопаните от: Трън- 3 500 дка, Брезник- 540
дка, Перник- 310 дка и Ковачевци- 200 дка.
   Тази година земенчани се отказаха да
сеят рапица.   Нито един декар няма засят в
региона с тритикале. Според агроспециа-
листите, по всяко вероятност сеитбата на
есенните култури ще приключи до края на
тази седмица, тъй като благоприятните аг-
ротехнически срокове за сеитбата на есе-
нниците вече изтекоха.



Рекламно  приложение

Петък, 12 декември 2014 г., брой 236 /5598/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Ю. Гагарин, ет. 7/8/, асансьор,

ТЕЦ, 2 тер. отл. вх. - 37 500 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

5. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

14. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 8,

асансьор, обзаведен - 200 лв.

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

3. Партерно помещение, Пазара

със санитарен възел - 200 лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

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

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

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

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 300 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения - 250 лв.
5. Етаж от Къща, кв. Варош, 120 кв.м, л.о., обз. луксозен - 500 лв.
6. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.



Имоти, реклами8 12 декември 2014 г. Съперник

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

1. Апартамент, Твърди

ливади, 56 кв.м., с таван над

апартамента - 30 000лв.  

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 28 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

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

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

И ВЪТРЕШНИ

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

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

извършва специализирани медицински дейности по:

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

ЦИД: Има свръхвисока
корупция в държавата

Свръхвисоки нива на корупция във всички сфери на държавата отчита
годишният доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД).

През последната година са станали около 158 000 корупционни сделки на
месец, предаде БНР.

Според изследването, България по корупция се нарежда на трето място
на Балканите след Албания и Черна гора.

През 2014 г. се регистрират най-високите нива на участие на българското
население в корупционни сделки за последните 15 години.

Повечето от тях се извършват по инициатива на държавната
администрация, чиито служители упражняват корупционен натиск върху
гражданите.

Проблем е и политическата корупция.
"Има своеобразен връх и в политическата корупция, извън даже

злободневните скандали със съдебната система. Ако трябва с един пример
да изберем за политическа корупция и то в една такава форма, каквато е
завладяването на държавата, това е управлението на големите
инфраструктурни проекти в страната. Напоследък бяха случаят с "Белене" и
фиаското с "Южен поток", коментира Огнян Шентов от центъра.

Вицепремиерът Румяна Бъчварова коментира, че докладът е труден за
четене, защото констатациите са изключително тежки и категорични.

Тя определи документа като "много смел текст".
"Нуждаем се от един нов антикорупционен план за действие. Не толкова

стратегия, колкото план, който да определя конкретните мерки и да дава
реалната перспектива затова, което трябва да бъде направено. Аз лично мога
да се ангажирам с това, че този план ще бъде разработен на базата на
констатациите", добави Бъчварова.

България остава сред четирите най-корумпирани държави в ЕС, сочи
индексът на международната неправителствена организация ”Трансперанси
интернешънъл”. Страната ни се нарежда на 69-о място според индекса за
възприятие на корупцията за 2014 г. сред общо 175 държави.

Вчера зам.-американският посланик у нас Брус Бъртън заяви пред
представители на съдебната власт, че в България корупцията е достигнала
кризисно ниво, което влияе негативно върху живота на всеки гражданин.

О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме ВИ, че със Заповед № РД-05-498 / 10.12.2014г. на

кмета на община Трън е разрешено изработване на ПУП / План за
регулация и застрояване / в следния обхват: урегулиране на ПИ с
идентификатор 021089 и образуване на два УПИ : УПИ I-89 „ Къща за
гости и общ. обслужващи дейности „ и УПИ II-89 „ За жилищни нужди
„ в кв. 2 в землището н ас. Шипковица, община Трън.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в отдел „
Устройство на територията” в община Трън, адрес: гр. Трън,
пл.”Вл.Тричков „ № 1, стая № 18.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
ОТ ОБЩИНАТА

О Б Щ И Н А  Т Р Ъ Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1, тел.: (07731) 2265

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

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

финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

www.eufunds.bg

 

ОИЦ-ПЕРНИК ПРЕДСТАВЯ  ОПЕРАТИВНИТЕ  ПРОГРАМИ
ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

Предсатвители на бизнеса,
неправителствени органициции и
граждани присъстваха на поредната
информационна среща, организирна от
ОИЦ-Перник на 09.12.2014 г., и имаха
възможност да се запознаят с
основните акценти на новите
оперативни програми за Програмен
период 2014-2020 г.

Подчертан интерес сред
присъсващите предизвика
Индикативната годишна работна
програма за 2015 г. на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“  с планираните
процедури за подбор на проекти за
малкия и среден бизнес. В рамките на

срещата беше предоставена детайлна информация за целия процес на подготовка на
проектно предложение, типовите проектни документи и процедурата на кандидатстване
с проект за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми.

Експертите от Центъра подчертаха, че сега е моментът за определяне на  бизнес-
идеите и намеренията за развитие и препоръчаха на участниците в срещата да започнат
от сега формулирането на своите проекти за да използват пълноценно и ефективно
определения срок за кандидатстване по конкретна отворена процудура.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те
информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по
Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0003 от Оперативна програма „Техническа помощ”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Назначиха зам.-министър на
отбраната, препоръчан от ПФ

Премиерът Бойко Борисов издаде заповед за назначаването на
Димитър Кюмюрджиев за зам.-министър на отбраната.

Предложението е на министър Николай Ненчев, съобщиха от
правителствената информационна служба.

Кюмюрджиев обаче е излъчен от Патриотичния фронт, макар да не
е член на нито една партия от коалицията. НФСБ и ВМРО договориха
с управляващите да имат свой зам.-министър в замяна на това да
продължат подкрепата си за кабинета. Така те вече нямат претенции
на поста си да остане и зам.-министър Орхан Исмаилов, когото
наричаха "турски агент".

Кюмюрджиев е завършил право в СУ "Св. Климент Охридски".
Преминал е през различни юридически длъжности в съдебната
система, адвокатурата, държавната администрация и международни
организации. Бил е член на Комисията за защита на конкуренцията
(1997-2003 г.) и началник на политическия кабинет на министъра на
външните работи (2009-2010 г.), когато министър беше провалилата
се като кандидат-еврокомисар Румяна Желева.

Няма кой кого да контролира в Министерството на отбраната, ние
ще си изпълняваме задълженията, коментира по-рано пред
журналисти Орхан Исмаилов.

"Доколкото знам е човек, който се занимава с международно
сътрудничество - Европа и НАТО", заяви Исмаилов.

Той допълни, че министерството има нужда от експерт в тази област,
така че това би било "една добра кандидатура". Според него обаче,
за да има още по-голяма прозрачност в министерството, трябва да се
назначат не един, а поне още трима зам.-министри.

По повод среща с ПГ на Реформаторския блок Исмаилов обясни, че
тя е била с цел търсене на подкрепа за промяна на бюджета на
Министерството на отбраната за следващата година.

"Искахме подкрепа, тъй като сме орязани със 77 млн. лв. Търсим
варианти за финансиране, например - приходите, които осъществява
министерството, да останат за текущи разходи, фонд работна
заплата", каза зам.-министърът.

Той допълни, че се обсъждат различни варианти, за да няма
съкращения в армията. И подчерта, че макар бюджетът за отбрана да
е оскъден, ще намерят сили и средства и ще реализират това, което
сме поели като ангажимент.

Исмаилов уточни, че от МО ще търсят подкрепа от всички
парламентарни групи, включително и от Патриотичния фронт.
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
21:30"Гласът на България"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал, еп. 16
01:00"Опасни тайни" - сериал, еп. 8
02:00"Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
04:00"Светлината на моя живот"/п./

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Още от деня
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:15Обзор "Лига Европа"
15:00История.BG
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване за хора
с увреден слух
16:30"Кармина Борана" от Карл Орф
17:35Европа на фокус
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15БНТ - 55 години от вашия живот
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Дъждовен мирис над Балканите
23:00По света и у нас
23:15Зелена светлина
23:20На границата тв филм/
00:15Кожата, в която живея игрален
филм /Испания, 2011г./, режисьор
Педро Алмодовар, в ролите: Антонио
Бандерас, Елена Аная, Мариса Передес
и др. (16)
02:15Денят започва с Култура /п/
03:40Днес и утре /п/
03:50Дъждовен мирис над Балканите
тв филм /5 епизод/п/
04:45Още от деня и

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

влява-
евет

-
всеки

ят.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес постоянство-
то ви ще бъде възнаг-

радено в професионален, в материа-
лен и в личен план.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес е изключително
важно да проявявате

разбиране към потребностите на хо-
рата от прякото ви обкръжение.
БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Днес се доверете на ин-
туицията, която и този
път ще ви помогне безпог-
решно да се ориентирате

в новите възможности, които съдбата
ви предоставя.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес не предприемайте

нищо съществено в живо-
та си, освен ако не сте го-

тови да понесете последствията от
собствените си действия.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес не обръщайте гръб

на отправените ви предло-
жения от страна на поз-

н а т , колега или близък, без да
сте сигурни, че това няма да ви донесе
удовлетворението

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес избягвайте да дър-

жи- т е груб тон на работното си
място, защото това ще ви попречи да се
справите успешно с текущите си задъл-
жения. и най-вече ще накара подчинени
или партньори да изпълняват собстве-
ните си отговорности.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес, ако предприеме-

те конкретни действия,
това ще ви помогне да се справите с
различни предизвикателства в дело-
ви и в материален план.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес следвайте

принципите и идеали-
те си, защото това ще ви помог-
не да се справите в определени об-
стоятелства в личен план.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Днес е изключително

важно да следвате
стриктна организация
при изпълнение на зада-

чите си в професионалната сфера.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес спазвайте сроко-

вете, които делови
партньор, началник или

клиент са ви определили. Съобраз-
явайте се с обстоятелствата, от
които сте заобиколени.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес помислете по ка-

къв начин може да увели-
чите приходите си! На първо място,
откажете се от инициативите.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще разполагате с

достатъчно време  за реали-
зация на инициативите, които

н е можете да отложите на по-къ-
сен етап. Действията ви до голяма
степен ще определят настоящето и
бъдещето ви.
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Ìèíüîðåö å áîðåö íîìåð åäíî íà Áúëãàðèÿ
След Иво  Ангелов еврошампионът Александър Костадинов спечели приза

Страницата подготви Яне Анестиев

Назарян- старши тре-
ньор на българския на-
ционален отбор за мъ-
же.На 2-о място оста-
на Серафим Бързаков-
старши треньор на
жените, а трети е Ва-
лентин Райчев- стар-
ши треньор на мъж-
кия национален отбор
по свободна борба.За
пробив в световния
спорт беше отличен
Кирил Милов -европей-
ски шампион за каде-
ти в категория до 85
кг и сребърен меда-
лист от младежките
олимпийски игри.За
най-успешно предста-
вил се млад състеза-
тел беше отличена

Боби Михайлов получил заплахи
заради черното тото

Президентът на БФС Борислав Михайлов
и други служители в централата са получа-
вали анонимни заплахи по телефона. Това
са съобщили източници от полицията. Зап-
лахите са свързани както с настоящата ак-
ция за „черно тото” в България, за която
нашата агенция първа разкри, така и със
скандала, избухнал около юношеския на-
ционален отбор през лятото.Още тогава
Михайлов е получил съобщение, което
гласяло: „Спрете да ровите, че ще постра-
дате!”. Смс-ът бил изпратен от австрийски
номер.От БФС са уведомили полицията,
откъдето пък са поискали съдействие от
австрийските власти.След няколкомесечно
затишие вчера Михайлов и други футболни
хора са били атакувани с нова порция
съобщения, в които заплахите били още
по-свирепи. Този път смс-ите били от бъл-
гарски номера.

БЛИЦ опита да се свърже с президента на
БФС за коментар, но мобилният му телефон
беше изключен. Според запознати, не е из-
ключено босът да си наеме охрана, след ка-
то се завърне от Швейцария, където е в мо-
мента във връзка със заседание на коми-
сията към футзал към УЕФА, на която е
председател.Припомняме, че настоящата
мащабна акция е по сигнал на УЕФА. В
България от няколко дни е спец детектив от
Германия, който е на щат към европейската
футболна централа. Днес вСофия се очаква-
т да пристигнат още двама негови коле-
ги.Разследванията са заради десетки мачо-
ве - някои са от първенството на “А” група,
а други - приятелски. Най-големият акцент
обаче пада върху турнето на Локомотив
(Пловдив) в испанския град Марбея през
януари и февруари тази година.

Момичетата  на БШ „Миньор” делят
първо - трето място в зона „Рила”

Пернишките момичета от БШ „Миньор”,
възрастова група до 14 години, вървят на-
равно с воодачите на класирането  в много
силната зона „Рила” след изиграването на
три  кръга от първия етап на шампионата.
Възпитаничките на Соня Спиридонова, кои-
то миналата година стигнаха до четвъртото
място в страната на националните финали в
Асеновград, имат четири победи и една за-
губа. След мачовете в Ботевград, „Арена
Самоков” и зала „Борис Гюдеров” със съ-
щия актив са и отборите на „Монтана” и
„Рилски спортист”.Ето всички изиграни до-
сега срещи и класирането до този момент.

1-ВИ КРЪГ
ЗАЛА  „БАЛКАН” - БОТЕВГРАД

Балкан – Монтана             32:122
Пирин Темков – Р. спортист 0:20
БШ Миньор – Марек        67:9
Монтана – Р. спортист           65:49
Марек – Балкан  42:58

2-РИ КРЪГ
ЗАЛА „АРЕНА САМОКОВ”- САМОКОВ

Рилски спортист- Марек 92:12
Балкан – Пирин Темков   47:36
Рилски спортист – БШ Миньор     59:46
Монтана – Марек              91:18
БШ Миньор – Пирин Темков          45:37

3-ТИ КРЪГ
ЗАЛА „БОРИС ГЮДЕРОВ” - ПЕРНИК

Марек – Пирин Темков    38:77
БШ Миньор – Монтана    58:55
Рилски спортист- Монтана             81:22
Пирин Темков – Монтана 2003     24:84
БШ Миньор – Балкан        73:31

КЛАСИРАНЕ:
    Отбор  Победи Загуби
1.Монтана 4 1
2.Рилски спортист 4 1
3.БШ Миньор 4 1
4.Балкан 2  3
5.Пирин Темков 1 4
6.Марек  0 5

европейската шам-
пионка за девойки и
бронзова медалистка
от Световното пър-
венство в категория
до 44 кг Миглена Се-
лишка.За най-голям
международен принос
БФ по борба отличи
Клуб по борба Левски
(София) за жени и клу-
ба по борба Миньор
(Перник) в класическия
стил. Миналата годи-
на номер едно в борба-
та еше отново състе-
зател на „Миньор” –
световния е европей-
ски шампион Иво Анге-
лов, който по-късно
стана  и Спортист на
България

днес. Подгласници на
Европейския шампион
по класическа борба в
категория до 57 кг
станаха Тайбе Юсеин
и Станка Златева.
Юсеин е единствена-
та българска състеза-
телка, която спечели
медали на Световно и
на Европейско през из-
миналия сезон.В кате-
гория до 60 кг тя ста-
на трета и на двата
шампионата. Станка
Златева пък спечели
Европейската титла
в категория над 75
кг.За треньор на годи-
ната беше обявен от
Българската федера-
ция по борба Армен

След Васко Бори-
сов,който играе в
Шотландия, още еди-
н пернишки ръгбист
се  реализира зад гра-
ница.  От известно
време Владислав Ми-
хов от „Валяците” и

състезател на „Бер-
лин гризлис”. Михов
е роден през 1991 го-
дина, титуляр е във
„Валяците”  и нацио-
налния отбор,играе
на позиция „схватка
– нападател” и е

многократен шам-
пион на България. В
Германия играе ре-
довно и се надява да
се утвърди като
неизменна част от
екипа на новия си
отбор.

Григор Димитров
със спортен „Икар”

Най-добрият български тенисист Григор Ди-
митров е носител на “Спортен Икар” за пости-
жение на годината на Фондация “Български
спорт”. Димитров завърши под номер 11 в све-
товната ранглиста и изпраща най-успешната го-
дина в кариерата си. Специално жури от спор-
тни специалисти и общественици присъди най-
престижната награда на тенисиста. Фондация
“Български спорт” за 23-и път определи побе-
дителите в останалите категории. За отбор на
годината е избран ансамбълът по художествена
гимнастика, спечелил световната титла в мно-
гобоя от шампионата в Измир. За впечатлява-
що представяне приза за 2014 година заслужи
алпинистът Боян Петров, който е първият бъл-
гарин, изкачил три 8-хилядника в една година.
За най-проспериращ млад спортист е опреде-
лен 18-годишният боксьор Благой Найденов -
олимпийски и световен шампион в категория
до 56 кг. За достойно представяне са отличени
сноубордистката Александра Жекова (5-о
място на Зимната Олимпиада в Сочи), борецът
Александър Костадинов (европейски шампион
в кат. 59 кг), щангистът Иван Марков (европей-
ски шампион и световен вицешампион в кат. 85
кг), Станимира Петрова (световна шампионка
по бокс в кат. 54 кг), Гергана Баръмова (два
златни медала, бронз и второ място отборно на
европейското първенство по бадминтон).Мно-
гократната световна и европейска шампионка
по борба Станка Златева е отличена за “Ша-
мпионско дълголетие”. Награда за “Феърплей”
се присъжда на Мерлин Арнаудова заради то-
лерантно и етично поведение след дисквали-
фикация на европейското първенство по лека
атлетика за ветерани.

Специални награди на Управителния съвет
на фондация “Български спорт”:

Божидар Андреев - вдигане на тежести, оли-
мпийски шампион за младежи в кат. до 85 кг

Лидия Ненчева - спортна стрелба, олимпий-
ска шампионка за девойки в смесени отбори,
бронзов медал от световно първенство за де-
войки

Кирил Милов - борба, сребърен олимпийски
медалист за младежи, европейски шамион за
кадети в кат. до 85 кг

Бетина Темелкова - джудо, сребърна оли-
мпийска медалистка за младежи в кат. до 52 кг
Душко Благовестов - бокс, бронзов олимпий-
ски медалист за младежи, сребро от световно
първенство в кат. до 56 кг

Александър Везенков - баскетбол, избран в
идеалната петица на европейското първенство
за младежи до 20 години

Ансамбъл художествена гимнастика - девой-
ки, второ място на Младежката Олимпиада в
Нанцзин 2014

Екатерина Стратиева - автомобилизъм, пър-
вата българка с европейска титла от рали шам-
пионат.

 

Александър Коста-
динов беше избран за

борец номер 1 на 2014-
а година на церемония

трябва. Говорил съм
с адвокатите си, не
искам да давам пове-
че интервюта”, каза
Камбуров, който
потвърди, че е бил
арестуван и брат му
Антон. “Да, бяхме
заедно, но ни пуснаха
и се прибрахме още
снощи в Пловдив. Той
е безработен и аз му
помагам, с каквото
мога. Не мисля, че
той или аз сме най-
големите измамници

или организатори на
“черно тото”, или
там, за каквото са
ме били извикали”,
добави Мартин Кам-
буров.”Не са ме били,
но имаше по-висок
тон. Като цяло се
държаха в рамките
на нормалното”, до-
бави голмайсторът
за престоя си в аре-
ста.”Там бяха и Тун-
чев, Котев, Данчо То-
доров и други”, каза
още Камбуров

Задържаният по по-
дозрение в манипули-
ране на футболни ма-
чове Мартин Камбу-
ров проговори след
излизане от ареста.
Звездата даде из-
явление пред журна-
листите на “Лаута”
преди да излезе на
терена за трениров-
ка.”Със сигурност не
е приятно да стоиш
в ареста. Трябваше
да се отзовем и да
помогнем каквото

Мартин Камбуров: Не са ме били

Пернишки ръгбист играе в Германия
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ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ
НАПРАВИХА НЕЩО КАТО
ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ
министър Петър Москов. Та-
ка здраво се сплотиха около

големия си началник, че още малко и
паметник ще му направят приживе. То-
ва се оказва ефективен пиар, за който
може да мечтае и ранният Бойко Бори-
сов. Линейкаджиите вчера сложиха та-
бели на автомобилите, че „нема лаба-
во” и озвучиха медийното пространс-
тво с категоричната си подкрепа за
дискусионната идея относно обслужва-
нето в ромските квартали. За пръв път в
новата ни история подопечните на един
министър го боготворят по такъв начин.
Както се казва – власт и народ единни.
Още отсега може да се предположи, че
на следващите избори реформаторите
няма да имат проблем с електората в
бели престилки. Докато други партии се
чудят как да се реформират, европеи-
зират и модернизират, че да станат
симпатични на електората, д-р Москов
удари десетката с едно хашлашко из-
речение, което легна като мехлем на
рана върху сърцата на медиците. И не
само на медиците. За нула време събра
фенове от цяла България като „Лудого-
рец” след мача със „Стяуа”. Вчера бе-
ше първата промоция на всенародната
любов, в която вече се къпе здравният
министър. Линейките разнасят славата
му като партийните бусове агитационни
материали преди изборите. Само роми-
те засега не се поддават много на аги-
тацията, ама ще кандисат. Вече започ-
наха да ги привличат като симпатизан-
ти, които да оказват логистична под-
крепа на виещите линейки.

РАДО ШЕМЕТА ЗА НИЩО СИ ГИ
НЯМА ПРИСЪДИТЕ. ТЕ ГО СЪДЯТ,
ТОЙ СЕ ПРАВИ НА УДАРЕН. Даже
сигурно и не слуша пледоариите в съ-
дебната зала, зает да изгражда имиджа
си на на невнятна личност. Оня ден му
лепнаха осем години за разпространене
на дрога, а той ни дума, ни вопъл, ни
стон. И това е само частица от пореди-
цата съдебни дела по същия член на На-
казателния кодекс. На съда му стана
навик да издава присъди, на Радо му е
навик да не им обръща внимание.

1212 декември 2014 г.
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Той е и сред най-активните общински съветници

Апаши удариха
бензиностанция

Любомира ПЕЛОВА
Неизвестни лица

извършиха кражба
на автомобилни
консумативи от бен-
зиностанция ‘’Пет-
рол’’ в радомирско-
то село Извор.  

Миналата нощ, около 2 часа в ра-
домирското районно управление
«Полиция» е бил подаден сигнал за
извършена кражба от бензиностан-
цията в селото. При извършения
оглед е установена липса на 7 бу-
тилки с антифриз и 6 бутилки с теч-
ност за чистачки. Работа по започ-
натото досъдебно производство
продължават криминалистите от
Радомир.

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

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

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

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

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

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

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

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

Виктория СТАНКОВА
Петьо Фетфов пак

става директор на
Двореца на културата
в Перник. След 3 годи-
ни той бе възстано-
вен на поста от съда.
Фетфов беше шеф на
културната институ-
ция от 2004 до 2011
г., но бе отстранен от
кмета Росица Янакиева
по време на втория й
мандат точно преди
Коледа – на 21 декем-
ври 2011 г. Сега пак
преди Коледа той от-
ново сяда на шефския
стол.

На негово място бе
назначен юристът
Хранимир Генчев – об-

ластен председател
на Земеделски народен
съюз в Перник и по
това време коалицио-
нен партньор на БСП.
После той подаде ос-
тавка, тъй като бе
назначен като кон-
трольор на доставки-
те в Българската на-
родна армия от тога-
вашния военен минис-
тър Ангел Найденов.
В началото на ноем-
ври 2013 г. ръковод-
ната длъжност в Дво-
реца пое временно
Милчо Спасов, който
пък беше директор на
Младежкия дом в Пер-
ник и бе командирован
в културния комплекс

за 45 дни, та до вчера.
Петьо Фетфов,

който атакува уво-
лнението си в съда,
спечели делото и
встъпва в поста, ка-
то измества Спасов
от шефското място.

Фетфов е областен
председател на Демок-
ратическата партия,
общински съветник
от дясната група “Де-
мократи за Перник”,
най-младият зам.-кмет
на община Перник по
времето на кмета Ди-
митър Бояджиев в зо-
рата на демокрация-
та, бивш зам.-облас-
тен управител по вре-
мето на СДС.

Министърът на вътрешните работи Веселин
Вучков проведе работна среща с посланици-
те на чужди държави в България. Традицион-
но тези срещи биват организирани два пъти
годишно – преди началото на зимния и на
летния туристически сезон, за да бъде анали-
зирана ефективността на предприетите от
МВР мерки за сигурност.

„По време на срещата дипломатите отбел-
язаха недвусмислено благоприятната тен-
денция за по-голяма сигурност за чуждес-
транните туристи”, подчерта министър Вуч-
ков. Като безспорен успех той определи кон-
статациите, че постепенно намират решение
забелязаните проблеми, свързани с недости-
га на преводачи и с наличието на ПОС терми-
нали за незабавно заплащане на служебни
бележки. „В областните дирекции на МВР,
конкретно в курортните центрове, допълни-
телно са назначени след конкурс и превода-
чи. Новото е, че имаме готовност да изпратим
курсанти от Академията на МВР, които под
формата на стаж да съдействат на своите ко-
леги с отличната си чуждоезикова подготов-
ка поне за един месец – от средата на фев-
руари до средата на март идната година”, ин-
формира вътрешният министър и допълни, че
на посланиците са предоставени данни за
точните местонахождения на инсталираните
ПОС устройства в зимните курорти. Такава
подробна информация ще има и по отноше-
ние на летните. Ще бъде продължен и старти-
ралият преди няколко години и доказал се
като успешен подход за въвеждане на съв-
местни патрули, като конкретно на територия-
та на Банско през активния сезон от 15 де-
кември до 8 март в тях ще бъдат включени
полицейски служители от Гърция и Румъния.

Парите за средното образование са
намалени и за следващата година

Виктория СТАНКОВА
И през следващата година парите за

средно образование са намалени, съоб-
щи председателят на Синдиката на бъл-
гарските учители Янка Такева. Тя обаче
очаква промяна след разговорите с
всички политически сили в парламента:
“Ние настояваме да бъдат отпуснати 20
милиона лева за осигуряване на целод-
невната организация на работа в сре-
дищните училища, 6 милиона лева да се
осигурят за транспорта на учениците, за-
щото не достигат, 5 милиона лева допъл-
нително за единен разходен стандарт за
извънкласните училищни звена, 13 ми-
лиона лева за увеличаването на мини-
малната работна заплата за страната. То-
ва ще се случи, защото ние изключител-
но много положихме усилия при разгово-
рите с всички политически сили. Имам
уверението лично на министъра на фи-
нансите, на заместник-министъра на фи-
нансите, имам личното уверение на гос-
пожа Менда Стоянова, че всичко това ще
се случи. Нямам основание да не им
вярвам”.

Чуждите посланици
ни похвалиха

Любомира ПЕЛОВА
Девет души са за-

държани вчера до обяд
при операция на ГД
„Криминална полиция“,
съобщиха от пресцен-
търа на МВР. Намере-
ни и иззети са вещи и
документи, съотноси-
ми към предмета на до-
казване на престъпна-
та дейност на група,
занимавала се с мани-
пулиране на спортни
събития. Срещу тях се
води досъдебно произ-
водство за престъпле-
ние по чл. 321, вр. 307 б

Арести заради “черно тото”
от Наказателния ко-
декс. Разследването се
води под ръководс-
твото и контрола на
Специализираната про-
куратура.

Специализираната
полицейска операция
за събиране и запазва-
не на доказателства
на територията на
цялата страна е за-
почнала на 9-ти декем-
ври. Разпитани са мно-
жество свидетели.
Извършени са претър-
свания и изземвания в 
шест града в страна-

та. Намерени и иззети
са вещи и документи,
съотносими към пред-
мета на доказване на
престъпната дей-
ност. За задържани де-
ветима души може да
се предположи, че са
съпричастни към дей-
ността на групата,
съобщиха от полиция-
та.

В следващите дни
предстои извършва-
нето на допълнител-
ни действия по раз-
следването в други
градове на страната.


