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заведението не е има-
ло. Шефът на облас-
тната дирекция на
полицията отрече
твърденията, хвърл-
яни в публичното
пространство от со-
фийски журналисти и
т.н. „зелени барети”,
че полицията умишле-
но се е забавила и не е
предотвратила скан-
далния инцидент.

Два сигнала са били
подадени на тел.112,
обясни Снаниславов.
Според единия – този
на Мартин, тартора
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Това заяви шефът на ОД на МВР Славчо Станиславов
Любомира ПЕЛОВА

Заради побоя, избух-
нал миналата неделя в
пернишка дискотека,
от Областната ди-
рекция на полицията
започват масирани
проверки за спазване
на работното време.
Пернишкия полицай
№1 Славчо Станисла-
вов припомни, че от
ОД на МВР на два пъ-
ти са алармирали об-
щинската управа за
неспазено работно
време, но сигнали за
продажба на дрога в
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Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Св. великомъченик
Никита

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

Училището
като такова

Символиката на първия уче-
бен ден винаги е възбуждала духовете. На
тоя ден са приписвани всякакви значения.
От прозорец към светлината до ненужно
пилеене на време.

Какъв е смисълът на ученето личи най-
добре в разгара на предизборната кампа-
ния. 15 септември идва точно навреме, за
да ни научи, че училището не е това, което
беше. Още по- малко това, което искаме да
бъде. От поведението на бая кандидат- де-
путати си личи колко несъвършено е бъл-
гарското образование. Как системата ги е
превърнала в роботи, произвеждащи едно-
типни заучени фрази. Може би не случайно
почти всички повтарят като папагали, че
образованиетое водещ приоритет, по кой-
то трябва да има консенсус, инстинктив-
но усещайки, че трябва да почнат от себе
си.

Да, училището не е това, което искаме!
Остава да искаме кандидатите за народна-
та любов да бъдат адекватни на собстве-
ните си идеи за реформи, ако ги имат. Ако
ли не- да се смирят на днешния първи учебе-
н ден, да чуят покорно звънеца, който е
вечната камбана на българщината.

Нашето училище е такова, каквото е-
произвежда хора. Ако някъде не успее - има
поправителен.

Валентин ВАРАДИНОВ

Перник впечатли музейни работници от цялата страна с крепостта “Кракра”
това той се ангажира
да изслуша болките
на гилдията.

На вниманието на
министъра бе поста-
вен въпроса за музея
в Брезник. Процедура-
та по предоставяне-
то на собствеността
на военния клуб и ка-
зармата за нуждите

Милена ПЕТРОВА
Служители от му-

зеите и галериите от
страната се качиха на
крепостта Кракра, за
да разгледат направе-
ното на пернишката
твърдина. Конници и
момичета в носии,
посрещнаха гостите,
които бяха в Перник
за Националната сре-
ща на музейната гил-
дия.

В ролята на гидове
влязоха колегите им
от пернишкия исто-
рически музей. Спе-
циалистите успяха да
разгледат крепостта,
както и поставените
информационни табе-
ли на най-важните
обекти.

Пуснати бяха в дей-

ствие и таблетите,
които се предлагат
на туристите. Гости-
те останаха очарова-
ни от изпълненията
на „Майсторите на
танца” и атрактивно-
то присъствие на
конници от конен
клуб „Давид”, облече-
ни като воини на
Кракра.

По-рано министъ-
рът на културата
доц. Д-р Мартин Ива-
нов дойде в Перник, за
да се включи в семина-
ра на музейните ра-
ботници. Пред тях
министърът от слу-
жебното правителс-
тво чистосърдечно
призна, че няма много
време, за да дава праз-
ни обещания. Вместо
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на баретите, в заве-
дението щял да бъде
извършен граждански
арест, вторият сиг-
нал бил от екипа на ТВ7
за започналия бой.
Първата патрулка е
пристигнала на чет-
въртата минута от
подаването на сигнала,
уточни директорът.
Седем – осем минути
по-късно е пристигнал
и разследващия екип, в
който е бил включен и
дознател.

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

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

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

но музея все още не е
финализирана, а ми-
нистърът се ангажи-
ра да реши проблема.
Условията, в които
работят музейните
работници и ниските
заплати, лошото със-
тояние на сградния
фонд и фондохранили-
щата също бяха част

от споделените проб-
леми. В разговорите
стана ясно, че досега
държавата не е от-
пуснала никакви
средства за музеите
и паметниците на
културата в райони-
те, които пострадаха
от наводненията то-
ва лято.

ЧЕСТИТ

ПЪРВИ

УЧЕБЕН

ДЕН!
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От началото на годината те са 18 в региона
Любомира ПЕЛОВА

Умишлените пале-
жи остават сериозен
проблем за пернишка-
та полиция. От нача-
лото на годината до
началото на септем-
ври в целия регион
те са 18, но е раз-
крит само един, ста-
нал в пернишкото се-
ло Ярджиловци, къде-
то 27-годишен мес-
тен жител подпали
автомобила на свой
съселянин. Престъп-
лението бе извърше-
но на 10 юни около
22,20 ч. Собствени-
кът на колата ала-
рмирал служителите
на реда, че гори ав-

томобилът му
„Фолксваген Голф“.
Екип на пожарната в
Перник ликвидирал
пламъците. Била за-
сегната предната
част на колата. В хо-
да на разследването
е изясено, че извър-
шителят е криминал-
но проявеният, поз-
нат на полицията с
кражби Ю.П. В осно-
вата на палежа
стоял личен кон-
фликт между собс-
твеника и 27-годиш-
ният мъж.

Заради зачестили-
те палежи е сформи-
рана специална група,
която работи по

Стефано Поповски представя
дигитални произведения

Милена ПЕТРОВА

“DA Clique” взривяват
сцената на ОДК

Милена ПЕТРОВА

тях, съобщи дирек-
торът на ОД на МВР
Славчо Станиславов.
Той допълни, че пале-
жите са най-трудно
разкриваемите прес-
тъпления, поради
което в дирекцията
се е наложило да бъде
създадено специално
звено, което работи
по тези случаи.

В основата на то-
зи род престъпле-
ния, според шефа на
полицията, най-чес-
то стоят любовни
драми, неуредени фи-
нансови взаимоот-
ношения, конкурен-
ция. Коли се палят и
като акт на отмъще-

Приключи жътвата на пшеницата
Силвия ГРИГОРОВА

  Приключи жътва-
та на пшеницата в об-
ластта. Това инфор-
мираха от Областна
дирекция „Земеделие”.
Последни успяха да
ожънат земеделските
производители от об-
щина Трън, които из-
ползваха 3 комбайна.
От засетите в земли-
щето на общината
9 100 дка те получиха
2 651т зърно при 296
кг среден добив от де-
кар. По данни на Об-
ластната дирекция,
стопаните от облас-

тта са прибрали в
складовете си общо
56 971т пшеница при
351 кг среден добив
от декар. С най-висок
среден добив от пше-
ницата тази година
могат да се похвалят
земеделските произ-
водители от Радомир-
400 кг.

Следват стопаните
от общините: Брез-
ник- 320 кг, Перник и
Ковачевци- по 300 кг,
Трън- 296 кг и Земен-
269 кг.Според агробио-
лозите, въпреки небла-
гоприятните приро-

доклиматични усло-
вия, стопаните от ре-
гиона получиха много
добри добиви от пше-
ницата.

Те потвърдиха прог-
нозите, направени от
специалистите от
Областната дирекция
при направеното 100-
ово обследване на пло-
щите, засети с есенни
култури.По неоконча-
телна информация по-
голямата част от
прибраното зърно
няма необходимите
хлебопекарни качества
и по всяка вероя-
тност ще бъде изпол-
звано за фураж. Сега
най-важната задача е
да се извърши подго-
товката на площите
за сеитбата на есенни
или пролетни култури
като се спазват изи-
скванията за сеитбоо-
борот, за да се гаран-
тират добри добиви.

Стефано Поповски представя своя жи-
вописна изложба в Перник. Откриване-
то е на 18 септември от 17.30 часа в га-
лерия “Любен Гайдаров”. Платната ще
останат там до 15 октомври. Авторът ри-
сува акрилна и маслена живопис и съз-
дава атрактивни дигитални произведе-
ния. “Визуалното изкуство не се създа-
ва, за да се разбира, а за да се съзер-
цава. Ако пробужда емоции, настрое-
ния и представя светове, които зрителят
би искал да посети, целта му е постиг-
ната”, казва художникът.

Стефано Поповски е роден в гр. Плов-
див през 1964 г., а от 2004 г. живее в
Кастейон, Испания. Любимите му теми
са пейзажът, натюрмортът и абстрак-
цията. Създава също дигитални произ-
ведения, сред които триизмерни карти-
ни и дигитална живопис.

Художникът е реализирал самостоя-
телни изложби в местни и международ-
ни галерии и редовно участва в регио-
налните групови изложби от 1992 г. на-
сам. Негови картини се намират в час-
тни колекции в Швеция, Норвегия, Гер-
мания, Англия, Ирландия, Португалия,
България, Испания и др.

МВР с инициатива за по-голяма
прозрачност в работата си

Любомира ПЕЛОВА
Заместник - министър на МВР Филип

Гунев заяви, че е необходима по-гол-
яма прозрачност в работата на полиция-
та, хората да бъдат запознати със със-
тоянието на престъпността не само об-
що за цялата страна, но и по места -
там, където живеят. Това е причината в
Министерството на вътрешните работи
да бъде създадена организация в ин-
тернет страниците на всички областни
дирекции да се обособят секции, къде-
то на всеки шест месеца ще се публи-
кува информация за актуалното състоя-
ние на престъпността в съответните об-
ластни дирекции, както и по районни уп-
равления. Като пример зам.- министъ-
рът посочи анализа на „Пътна полиция“
за състоянието на безопасността на
движението по пътищата в страната
след очерталата се в последно време
тенденция на увеличаване броя на за-
гиналите при пътно-транспортни произ-
шествия. Той подчерта, че подобен род
анализи дават по-голяма възможност
за съвместна работа на полицията с ор-
ганизации и институции на местно ниво,
особено по линия на превенцията на по-
добен вид инциденти. Филип Гунев се
позова и на опита на други западноев-
ропейски страни, при които този модел
работи успешно. Уточни, че реализира-
нето му изисква време, сили и средс-
тва, но служебният кабинет ще направи
всичко възможно, независимо от крат-
кото време с което разполага, да осъ-
ществи намерението за по-голяма проз-
рачност в дейността на вътрешното ми-
нистерство. В рамките на тази политика
е разпоредено и на другите структури,
като Академията на МВР и Научно-из-
следователския институт по кримина-
листика и криминология, да публикуват
аналогичен тип отчети и продукти в ин-
тернет страницата на МВР

ние. Престъпления-
та са сред най- труд-
но разкриваемите,
тъй като обикнове-
но се  извършват в
тъмната част на де-
нонощието, а огъ-
нят заличава всички

следи. Потърпевши-
те пък нямат жела-
ние да съдействат
на органите на реда
и обикновено пре-
мълчават причини-
те, довели до драсна-
тата клечка.

“DA Clique & Приятели” е мотото на
концерта послучай втория рожден
ден на пернишката танцова форма-
ция. Той ще бъде на 16 септември на
сцената на ОДК – Перник от 18:30 ча-
са и на него ще бъде представен но-
вия проект на формацията “Това е на-
шият начин”.

В концерта ще вземат участие: КСТ
“Надежда”, Salsa la Tormenta, Mas-
ters of the dance, балет “Авангард”,
Switch, Funky Beat, Николета Станой-
кова и Симона Илова.

Продължава усилено издирването
на изчезналата Емилия от Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Издирването на изчезналата Емилия

Костадинова от Радомир продължава
усилено, заяви директорът на Областна-
та дирекция на МВР в Перник Славчо
Станиславов. 50-годишната жена на-
пуснала дома си на 1-ви юни, около
21,30 часа и от тогава е в неизвестност.
Въпреки че полицията я обяви за наци-
нално издирване, досега от нея няма
никакви следа, поясни Снаниславов.
Криминалистите работят по всички въз-
можни версии – от отвличане до убий-
ство или самоубийство. На детектора на
лъжата са качвани съмнителни лица,
които са имали кантакт с Емилия през
последните дни, преди тя да попадне
вдън земя, но засега реален резултат
от търсенето няма, призна пернишкият
полицай №1. Според него най-вероятно
жената е станала жертва на престъпле-
ние, но докато не се открият някакви
следи, засега това остава само работна
хипотеза.

Криминалистите отново призоваха
яко някой има информация за Емилия,
да се обади на тел. 112 или в най-близ-
кото поделение на МВР.

В Перник и Брезник  ще се  проведе
експерименталното машинно гласуване
Любомира ПЕЛОВА

Централната изби-
рателна комисия оп-
редели петте избира-
телни района, в кои-
то ще се проведе ек-
сперименталното ма-
шинно гласуване. Един
от тях е 14-ти пер-
нишки МИР. Говори-
телят на ЦИК Каме-
лия Нейкова уточни,
че конкретните изби-
рателни секции и но-
мерата им ще бъдат
определено допълни-
телно в близките дни.
В пернишка област ек-
спериментът най-ве-
роятно ще се проведе
в две секции в градо-
вете Перник и Брез-
ник.

300 хил. лв. ще стру-

ва експериментално-
то машинно гласува-
не. Обявената общес-
твена поръчка е за
наема на техниката,
съпътстващия соф-
туер, обучение на хо-
рата, които ще ра-
ботят с машините и
на специалистите,
които ще анализират
резултатите.

В Изборния кодекс
бе предвидено да има
експериментално ма-
шинно гласуване в 500
секции. По-късно този
брой бе редуциран до
300 секции с решение
на Централната изби-
рателна комисия.

Бюлетината, с коя-
то ще гласуваме на 5
октомври, ще бъде

почти същата като
на последните избо-
ри. Различното е то-
ва, че над преферен-
циите има поставен
надпис за улеснение
на избирателите. На
гърба на бюлетината
има отпечатана
плътна черна лента,
която запазва тайна-
та на вота.

Все още ЦИК не е
взела решение как
точно ще се сгъва бю-
летината. Сгъната
неправилно бюлетина
няма да се анулира, но
само ако е запазена
тайната на вота.
ЦИК е подготвила и
специални разясни-
телни клипове за гла-
суването.
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ОД на МВР, прокуратурата и ДАНС създадоха междуведомствено звено срещу нарушителите

ЕПУ скочи срещу
професор Боян Биолчев

Милена ПЕТРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Няма да има жан-

дармерия преди и в
деня на изборите за
депутати в новото
Народно събрание,
съобщи шефът на
Областната дирек-
ция на МВР Славчо
Станиславов. Уто-
чнението той напра-
ви по повод искането
на регионалното ръ-

ководство на партия
„Атака” за подобна
допълнителна мярка,
която би пресякла
всякакви опити за ку-
пуване на гласове и
други изборни изма-
ми. Засега, допълни
новият временен на-
чалник на „Охрани-
телна полиция” Чав-
дар Димитров, който
оглави звеното от 1-

ви септември след
пенсионирането на
предшественика му
Богомил Точев, няма
подаден нито един
сигнал за опити да се
върти алъш – вериш
с гласовете на изби-
рателите, но ако
гражданите имат по-
добна информация не-
ка уведомят незабав-
но служителите на

Девет партии на избори
за кмет на радомирско село

Зоя ИВАНОВА
Девет политически партии е регистрирала

Общинската избирателна комисия в Радомир
за участие в частичния избор за кмет на радо-
мирското село Стефаново. Това са „Нова ал-
тернатива”, СДС, ВМРО-БНД, БЗНС, ДПС, БСП,
Земеделски съюз „Александър Стамболий-
ски”, ГЕРБ и Земеделски народен съюз.  До 16
септември трябва да бъдат регистрирани и кан-
дидатите за селски първенец. До предсрочните
избори се стигна след като избраният на мес-
тните избори преди 3 години Веселин Василев
от ГЕРБ се пенсионира. Вотът ще се проведе
седмица след този за Народно събрание. На
12 октомври жителите на Стефаново трябва да
изберат своя нов управник , който да ръководи
селото до следващата есен, когато ще се
произведат местните избори.

Музейни работници
впечатлени от „Кракра”

Милена ПЕТРОВА
Служители от музеите и галериите от страна-

та се качиха на крепостта Кракра, за да раз-
гледат направеното на пернишката твърдина.
Конници и момичета в носии, посрещнаха гос-
тите, които бяха в Перник за Националната сре-
ща на музейната гилдия.В ролята на гидове
влязоха колегите им от пернишкия историчес-
ки музей. Специалистите успяха да разгледат
крепостта, както и поставените информационни
табели на най-важните обекти.Пуснати бяха в
действие и таблетите, които се предлагат на ту-
ристите. Гостите останаха очаровани от изпъл-
ненията на „Майсторите на танца” и атрактивно-
то присъствие на конници от конен клуб „Да-
вид”, облечени като воини на Кракра.По-рано
министърът на културата доц. Д-р Мартин Ива-
нов дойде в Перник, за да се включи в семина-
ра на музейните работници. Пред тях министъ-
рът от служебното правителство чистосърдеч-
но призна, че няма много време, за да дава
празни обещания. Вместо това той се ангажира
да изслуша болките на гилдията.На внимание-
то на министъра бе поставен въпроса за музея
в Брезник. Процедурата по предоставянето на
собствеността на военния клуб и казармата за
нуждите но музея все още не е финализирана,
а министърът се ангажира да реши проблема.
Условията, в които работят музейните работни-
ци и ниските заплати, лошото състояние на
сградния фонд и фондохранилищата също
бяха част от споделените проблеми. В разгово-
рите стана ясно, че досега държавата не е от-
пуснала никакви средства за музеите и памет-
ниците на културата в районите, които постра-
даха от наводненията това лято.

реда, призова Димит-
ров. Той обясни, че
всеки сигнал, незави-
симо за коя полити-
ческа сила става ду-
ма, ще бъде щателно
проверен.

В Перник вече е съз-
даденото по разпо-
реждане на вътреш-
ния министър между-
ведомствено звено, в
което влизат дирек-
торът на ОС на МВР
Славчо Станиславов,
шефът на Окръжна
прокуратура Пламен
Найденов и на тери-
ториалното поделе-
ние на ДАНС Краси-
мир Костадинов. Три-
те служби ще ра-
ботят екипно, за да
не бъдат допуснати
никакви измами с во-
та на гласоподавате-
лите.

Създали сме вече
необходимата орга-

Сурвакарски ликове от
пернишко на изложба в Хърватия

Милена ПЕТРОВА
Сурвакарски ликове

от селата Долна Се-
кирна, Кралев дол и кв.
Бела вода участваха в
уникална изложба на
традиционните маски
в Европа. Тя започна
от 6 юни и продължа-
ва до края на септем-
ври. Експозицията е
разположена в средно-
вековната крепост в

град Гробник, община
Чавале, Хърватия, ка-
то автор е Никола
Вранчич.

На едно място са
събрани маски от
Хърватия, България,
Италия, Австрия,
Словения, Унгария и
Македония. Включе-
ни са общо 23 фигу-
ри в реален размер с
автентични маски и

Приеха  компенсации на полицаи,
живеещи на свободен наем
Любомира ПЕЛОВА

Правителството
прие наредба, с която
се определят условия-
та и редът за изпла-
щане на компенса-
ционни суми на дър-
жавните служители
от МВР, които пол-
зват жилище при ус-
ловията на свободно
договаряне.Приемане-
то на наредбата е

изискване на новия За-
кон за МВР. Досега ма-
терията беше регла-
ментирана в отмене-
ния Правилник за при-
лагане на Закона за
МВР. Право на компен-
сации за настаняване
на свободен наем има-
т тези държавни слу-
жители, които са пре-
местени поради слу-
жебна необходимост

в друго населено
място. Наредбата оп-
ределя и останалите
условия, на които те
трябва да отго-
варят, както и слу-
чаите, при които из-
плащането на компен-
сационни суми се
прекратява.Компенса-
ционните суми се за-
пазват в досегашния
им размер.

низация за провежда-
нето на изборите в
целия регион. Уто-
чнени са екипите и
маршрутите, по кои-
то ще се извършва
транспорта на из-
борните книжа, хора-
та, които ще охран-
яват секциите. До-
пълнителни полицей-
сйки екипи ще има в
радомир, тъй като
на 5-ти октомври
там паралелно с пар-
ламентарния вот в
51 допълнителни сек-
ции ще се провежда и
местния референдум
за разработката на
подземни богатства.
Повече служители на
реда ще има извън
секциите, за да се га-
рантира спокоен из-
борен ден и местни и
прозрачни избори ,
заяви още Чавдар Ди-
митров.

костюми, и мулти-
медийна презента-
ция.

Трите пернишки се-
ла представляваха
страната ни в между-
народното събитие.

Кратко видео може-
те да се види на този
линк: https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ovuHwaRRhMc

сн. фейсбук

Ръководството на Европейския политех-
нически университет /ЕПУ/ за пореден път
установява, че председателят на Национал-
ната агенция за оценяване и акредитация /
НАОА/ проф. Боян Биолчев говори престъп-
но некомпетентно и е първият случай в Ев-
ропа, когато председател на Агенция напа-
да университет. Това се казава в нарочна
декларация, която ръководството на ВУЗ-а
разпространи до медиите по повод интервю
на проф. Биолчев, публикувано във вестник
„Преса” на 11 септември 2014 г.

По-долу публикуваме целия текст на дек-
ларацията без каквато и да е редакторска
намеса.

„Вместо да манипулира обществеността с
неточни оценки, той /б.р. проф. Биолчев/
трябва да даде обяснение за риска, на кой-
то подлага българското висше образование.
Всички разбрахме, че нашата Агенция е
пред изключване от Европейската асоциа-
ция за осигуряване на качеството във вис-
шето образование (ENQA), за което изцяло
отговорност носи председателят на НАОА.
Получените положителни оценки от експер-
тните групи при програмните акредитации в
ЕПУ и последвалите изненадващи откази от
Агенцията, ни накараха да пристъпим към
съдебни дела.

Заявяваме, че никога и по никакъв повод
не сме клеветили която и да е българска ин-
ституция, като в случая НАОА сама руши
своя авторитет, като не спазва европейски-
те норми и правила. Всичко това е основа-
ние Европейският политехнически универ-
ситет да потърси акредитация от реномира-
на европейска агенция, пълноправен член
на ENQA.

Очакваме спешни мерки от предстоящото
редовно правителство спрямо безобразията
и заплахите за признаването на български-
те дипломи, предизвикани от НАОА и по –
конкретно от нейния председател.

Декларираме, че Европейският политех-
нически университет застава зад принципи-
те за високо качество на българското вис-
ше образование и се бори срещу корупция-
та, тъмните лобистки интереси и невъзмож-
ността да се проведат реформи за постига-
не на европейско качество във висшето об-
разование”.

Повече полиция ще има
около училищата днес

Любомира ПЕЛОВА
Днес децата тръгват на училище. За да

бъде осигурена тяхната безопасност, както
и за да се гарантират реда и спокойствието
на малчугани и родители, около учебните и
детските заведения ще има засилено поли-
цейско присъствие. Всъщност така ще е и
през цялата учебна година, особено в пико-
вите часове, уточниха от ОД на МВР. Пред-
вижда се и всяка седмица да се провеждат
по 2 – 3 специализирани полицейски акции
във връзка с пътната безопасност, в часове-
те на класа подрастващите ще се запозна-
ват и с препоръките на МВР за безопасно
движение по улиците и пътищата.

Преди първия школски звън в община
Перник бяха освежени и пешеходните пъте-
ки край училищата и забавчките, а по сила-
та на договора между общинската админис-
трация и фирмата – изпълнител, боята, която
се поставя на зебрите е дълготрайна, об-
ясниха от кметството.
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До десет дни ще има определени работни групи по изготвянето му

До 23 септември приемат
документи по „Училищен плод”

Силвия ГРИГОРОВА
  Училищата и детските градини могат да по-

дават документите за участие в схемата „Учи-
лищен плод” до 23 септември 2014 година в
областните дирекции на Държавен фонд „Зе-
меделие. Приемът започна на 15 август като
до момента са приети общо 71 заявления от
цялата страна. Това информираха от ДФ”Земе-
делие”. Кандидатите за участие по схемата са
обособени в три групи. Това са учебни заведе-
ния, еднолични търговци, търговски дружества
и кооперации, организации на производители
на плодове и зеленчуци, както и общините.
Важно за директорите на детските градини и
училищата е, че могат да кандидатстват по
схемата само чрез един заявител.  За учебна
2014/2015 година по схемата са предвидени
10,5 млн. лв.  По време на кампанията на всяко
дете ще се полагат свежи плодове и зеленчу-
ци на обща стойност 27,29 лева без ДДС. За-
пазва се стойността на една порция – 0,68 лв.
без ДДС. За тази учебна година има очаквани-
я, че схемата „Училищен плод” ще стигне до
352 хиляди деца, което е в повече от миналата
година. През учебната 2013/2014 от подпома-
гането се възползваха близо 320 хиляди деца.
Те ще бъдат от всички групи в детските гради-
ни, както и ученици от подготвителен до чет-
върти клас.  В срок до 31 октомври 2014 г. на
интернет страниците на ДФ „Земеделие” и на
„Училищен плод” ще бъдат публикувани и спи-
съците с одобрените изпълнители. Те ще
трябва да доставят свежите плодове и зелен-
чуци в детските градини и училищата в перио-
да от 1 ноември 2014 г. до 31 май 2015 г.  От Об-
ластната дирекция на ДФ”Земеделие” в Пер-
ник информират заинтересованите училища и
детски градини, че могат да отговорят на всич-
ки поставени въпроси и да предоставят необ-
ходимите образци на документе.

Спортно училище “ОЛИМПИЕЦ” – Перник
ул.”Кл.Готвалд” №2 ,
Булстат№ 113022987
тел./факс076/67 07 02

 
О  Б  Я  В  Я  В  А

 
 ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 
   Открита е процедура за провеждане на

търг с тайно наддаване за продажба на ав-
тобус марка „ЧАВДАР”, модел „11 М 4", с
ДК № РК 4548 АР, с прекратена регистра-
ция, с удостоверение от 7.03.2014 г. на Ди-
ректора на СУ”Олимпиец” – гр.Перник,на
основание решение №719 от 29.04.2014г. на
Общински съвет – Перник  и в съответнствие
с Наредбата за придобиване , управление и
разпореждане с общинско имущество на
община Перник. 

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ
УСЛОВИЯ:

  1.Предмет на търга :  Продажба на авто-
бус марка „ЧАВДАР”, модел „11 М 4", с ДК
№ РК 4548 АР, с прекратена регистрация

2. Дата,място и час на провеждане на тър-
га: Търгът ще се проведе на  15.10.2014г.,
от9,30 .часа, в канцеларията на счетоводс-
твото на СУ ”Олимпиец”, на ул.”Климент
Готвалд”№2.

 3.Начална тръжна цена – 3 500 лв.
 4.Депозитът  за участие в търга в размер

на  10% от началната тръжна цена се запла-
ща  до 13.00ч. на 14.10.2014г.,в касата на
счетоводството на СУ ”Олимпиец”.

 5.Тръжната документация се получава
всеки работен ден в счетоводство на СУ”О-
лимпиец” , цена на документацията – 10 лв.

 6. Условия за оглед : оглед на предложе-
ната за продажба  вещта може да се извър-
шва всеки работен ден от 11.00 ч. до 12,00 ч.
До 13.10.2014г. в двора на СУ”Олипмиец”

 7.Документи за участие в търга :
 - документ за самоличност
 - нотариално заверено пълномощно в слу-

чаите на упълномощаване
 - удостоверение за актуално състояние на

фирмата
 - документ за внесен депозит за участие

в търга
 8. Краен срок за подаване на заявления-

та за участие – до 13.00ч. на  14.10.2014г. в
деловодството на СУ”Олимпиец”.

  9. За допълнителна информация : тел 076/
66 70 76. 

  Директор: Валери Стоилов

Зоя ИВАНОВА
В края на миналата

седмица представи-
тели на Лекарския
съюз, НЗОК и Над-
зорния съвет на ка-
сата започнаха пре-
говори по подготов-
ката и сключването
на Национален рам-
ков договор за след-
ващата 2015 година.
Договорено бе до 10
дни да има определе-
ни работни групи, а
след това да се изра-
боти и график за ус-
корена подготовка
на договора. Предсе-
дателят на УС на Ле-

карския съюз д-р
Цветан Райчинов
обяви по този по-
вод пред журналис-
ти, че от съюза
продължават да нас-
тояват определени
дейности да из-
лязат от дейнос-
тта на НЗОК.  Така-
ва дейност напри-
мер е интензивното
лечение. Според не-
го то е неразделна
част от спешната
помощ и заплащане-
то му трябва да е
от Министерство-
то на здравеопазва-
нето. По думите му,

ако то все пак оста-
не в НЗОК, тогава
трябва да се нап-
равят корекции на
цените. Освен това
от касата трябва
да излезе и лечение-
то на редките бо-
лести, смята д-р
Райчинов.

Според него то
също трябва да е в
МЗ и да се заплаща
от специален фонд.
„Разбира се, там
л е к а р с т в а т а
трябва да са дос-
татъчно и ефе-
ктивни”, добави
той.Д-р Райчинов

отбеляза, че много
клинични пътеки са
недофинансирани и
затова от БЛС ще
настояват техни-
те цени да бъдат
променени. За при-
мер той даде пе-
диатричните пъ-
теки. Лекарите ще
настояват също в
Наредба 40 да бъ-
дат включени нови
медицински дейнос-
ти. Д-р Райчинов
каза, че става въп-
рос за анестезията
и патоанатомията,
като добави, че те
могат да влязат в
наредбата под фор-
мата на процедури.

„Това са две дей-
ности, за които ние
от години настоя-
ваме да бъдат реал-
но заплатени ,като
самостоятелни дей-
ности, а не на оста-
тъчен принцип. Раз-
бира се, ще видим и
кое в Наредба 40 мо-
же да продължи да
съществува и кое
трябва да отпад-

не.Част от дейнос-
тите, предвидени за
тази година, поради
липса на финанси, не
можаха да влязат”,
припомни д-р Райчи-
нов. Според него то-
ва не разширение на
пакета, защото ста-
ва въпрос за финан-
сиране на дейности,
които са извършва-
ни и до сега, но не са
заплащани.Д-р Рай-
чинов, също така
заяви, че от БЛС ще
настояват държава-
та да бъде изряден
платец и да си пла-
ща вноските в пълен
размер.

 Според него ако
държавата направи
този акт, това оз-
начава да има между
600 и 700 млн. лв.
допълнително за
здравеопазване. От
БЛС ще настояват и
да се създаде коми-
сия, която да раз-
глежда връзката
между цена и ефект
на използваните у
нас лекарства. 

Близо 1,9 милиона  лева
за болестта Син език

 Силвия ГРИГОРОВА
 Правителството одобри допълнител-

ни разходи по бюджета на Министерс-
твото на земеделието и храните в раз-
мер на 1 889 960 лв. Средствата са
предназначени  за прилагане на мерки
с цел ограничаване и ликвидиране на
огнищата на болестта Син език на те-
риторията на 22 области и за повишена
епизоотична готовност в останалата
част от страната. Те се осигуряват за
сметка на преструктуриране на разхо-
дите по централния бюджет.  Одобре-
ните мерки, както и отпуснатите допъл-
нително средства, целят ограничаване
на неблагоприятните последици за
българското животновъдство от раз-
пространяване на болестта.

АСП управлява нова
оперативна програма

Силвия ГРИГОРОВА
  Агенцията за социално подпомагане

ще бъде управляващ орган на новата
Оперативна програма „Фонд за евро-
пейско подпомагане на най-нуждаещи-
те се лица 2014-2020 г.“. Програмата ще
подкрепя разпределението на храни и
други основни материални помощи за
най-нуждаещите се лица  като целта е
да се намали социалното изключване
на най-бедните.  Промяната на управл-
яващия орган става с изменение и до-
пълнение на Решение на Министерския
съвет от 2013г., с което се определят ор-
гани, отговорни за управлението, кон-
трола, координацията и одита на евро-
пейските структурни и инвестиционни
фондове и други инструменти и инициа-
тиви на Европейския съюз през периода
2014-2020 г. Миналогодишното решение
предвиждаше водещо ведомство за но-
вата оперативна програма да бъде Ми-
нистерството на труда и социалната по-
литика чрез Главна дирекция „Европей-
ски фондове, международни програми и
проекти“.

 

Приемат заявки от фермери
за щети от „Син език”

Силвия ГРИГОРОВА
  На 2 октомври

2014 г. изтича
крайният срок, в
който земеделски-
те производители
могат да заявят
загубените живот-
ни, заболели от
Син език. За целта
те трябва да пода-
дат заявление по
образец за форсма-
жор в съответна-
та Областна дирек-
ции на Държавен
фонд „Земеделие“.
Това се отнася за
кандидатите по ли-
ния на директните
плащания за Кампа-
ния 2014, които са
декларирали жи-
вотни за подпома-
гане по схемите за
национални допла-
щания и за специ-
фично подпомага-
не. Това информи-
раха от ДФ”Земеде-
лие”. От там поя-
сниха, че за да по-
лучат субсидиите
си, те имат задъл-
жение да задържат
във фермите зая-
вените за субсиди-
ране глави добитък
в рамките на 100
дни след приключ-
ване на кампанията
– от 9 юни до 17
септември. При за-
губа на животно,
стопаните трябва-

ше да го заменят с
друго. Това изи-
скване е записано в
Наредба № 2 от 21
февруари 2011 г. за
специалните изи-
сквания за участие
в одобрените схеми
за национални доп-
лащания и за специ-
фично подпомага-
не.  

З е м е д е л с к и т е
производители са
длъжни да пред-
ставят доказа-
телствени доку-
менти  към заявле-
нието за форсма-
жорни обстоятелс-
тва. С тях ще се
у д о с т о в е р я в а
смъртността във
фермите, в следс-
твие на епидемия-
та от Син език.
Става въпрос за:
бележки от екари-
сажите или прото-
коли от ветеринар-
ните лекари, които
у д о с т о в е р я в а т
броя на умъртве-
ните  животни. Те
з а д ъ л ж и т е л н о
трябва да са иде-
нтифицирани чрез
номера на ушната
марка.   Декларира-
нето на изгубени-
те животни е част
от мерките в по-
мощ на животновъ-
дите. Те бяха пред-
приети миналата

седмица на трето-
то заседание на
К о о р д и н а ц и о н н и я
щаб за решаване на
проблемите с епи-
демията от Син
език, създаден от
министъра на земе-
делието и храните-
Васил Грудев.

Мярката има за
цел да помогне на
з е м е д е л с к и т е
п р о и з в о д и т е л и ,
които поради заб-
раната за придвиж-
ване на животни-
те, не могат да из-
вършат тяхната
замяна.   Всички
заявени случаи в
ДФ „Земеделие“,
свързани с изгубе-
ни животни при
епидемията от Син
език, ще бъдат раз-
глеждани като из-
вънредни, форсма-
жорни  обстоя-
телства. Това озна-
чава, че при про-
верките на място
починалите живот-
ни няма да бъдат
търсени като на-
лични във ферми-
те, а стопаните
няма да търпят
санкции за намале-
ния брой глави до-
битък в стадата
при получаване на
субсидиите за ди-
ректни плащания
2014 г.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Двустаен, Изток, напълно обзаведен - 230 лв.
3. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
4. Помещени, 16 кв.м, Ид.ц. - 200 лв.

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изпълнение и пълно ново обзавеждане - 59 999 евро

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

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

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

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

27.Апартаменти и магазини,ново строителство,

до БИЛЛА- Изток - 400 евро/м2

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

до м.март на цена от - 390 евро/м2

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

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

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

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

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ

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

Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Пернишка област
На 15.09.2014 г. /09:00-14:00 ч/ - Радомир - Витоша
На 15.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Перник - Твърди Ливади
На 16.09.2014 г. /09:00-14:00 ч/ -  Радомир - Никола Вапцаров
На 16.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ -  Перник - Твърди Ливади
На 17.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Перник - 6-ти май; 1-ви Май;

Твърди Ливади; Трети Март
На 18.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Рударци - Арда; Божур; Вардар;

Витоша; Гоце Делчев; Добрич; Драва; Кракра; Кривуля; Лом; Несебър;
Никола Вапцаров; Опълченска; Перник; Поморие; Презвитер Козма;
Силистра; София; Струма; Тинтява; Христо Ботев; Черни Връх; Янтра

На 19.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Рударци - Арда; Божур; Вардар;
Витоша; Гоце Делчев; Добрич; Драва; Кракра; Кривуля; Лом; Несебър;
Никола Вапцаров; Опълченска; Перник; Поморие; Презвитер Козма;
Силистра; София; Струма; Тинтява; Христо Ботев; Черни Връх; Янтра

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

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

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

Пернишка област
На 15.09.2014 г. /08:15-16:30 ч/ - Батановци - Махала Тричкова; Махала Кабранови
На 15.09.2014 г. /09:00-11:00 ч/ - Перник - Тева
На 15.09.2014 г. /09:00-11:00 ч/ - Перник - Благой Гебрев; Изток; Лев Толстой; Мах.

Портарева; Юрий Гагарин; Ямбол
На 15.09.2014 г. /09:00-14:00 ч/ - Радомир - Витоша
На 15.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Конска общ. гр. Брезник
На 15.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Перник - Твърди Ливади
На 15.09.2014 г. /09:30-15:00 ч/ - с. Горочевци, с. Видрар, с. Докьовци, с. Пенкьовци, с.

Лева река
На 16.09.2014 г. /08:15-16:30 ч/ - Батановци - Махала Тричкова; Мах.кабранови
На 16.09.2014 г. /09:00-11:00 ч/ -  с. Ломница, общ. гр. Трън
На 16.09.2014 г. /09:00-14:00 ч/ -  Радомир - Никола Вапцаров
На 16.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ -  Мах. Бобово общ. гр. Брезник
На 16.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ -  Перник - Твърди Ливади
На 16.09.2014 г. /11:30-13:30 ч/ - с. Ломница и Ждрелото, общ. гр. Трън
На 16.09.2014 г. /14:30-16:30 ч/ - с. Банкя, общ. гр. Трън
На 17.09.2014 г. /08:15-16:30 ч/ - Мещица - Александър Невски; Александър Стамболийски;

Васил Коларов; Васил Левски; Велин Сърбов; Генерал Скобелев; Георги Бенковски; Георги
Димитров; Георги Сава Раковски; Гоце Делчев; Детелина; Димитър Благоев; Димитър
Каляшки; Еделвайс; Елена Георгиева; Елин Пелин; Захари Стоянов; Иван Вазов; Капитан
Петко Войвода; Кокиче; Лилия; Никола Вапцаров; Никола Парапунов:, Къща; Станке
Димитров; Ястребино;

На 17.09.2014 г. /08:15-16:30 ч/ - Перник - Разпределителна; Сини Вир;
На 17.09.2014 г. /08:15-16:30 ч/ - Расник - Брод
На 17.09.2014 г. /09:00-12:00 ч/ - Тухларна и битов абонат захранван от трафопост

Тухларна с. Милославци
На 17.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Перник - 6-ти май; 1-ви Май; Твърди Ливади; Трети Март
На 17.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Зелениград, общ. гр. Трън
На 17.09.2014 г. /11:00-16:00 ч/ - Брезник - Девети септември; Ангел Коцелянов; Борис

Антов; Владо Радославов; Ефтим Стоянов; Крум Савов; Синчец
На 18.09.2014 г. /08:15-16:30 ч/ - Боснек - Трети март; Ален Мак; Божур; Бор; Борич;

Витоша; В. Левски; Грамаге; Добри Дол; Духлата; Евлоги Агайн; Еделвайс; Жива Вода; Иван
Вазов; Игличе; Извора; Йордан Йовков; Клен; Кокиче; Ладивец; Ливаге; Ловен Дом; Махала
Влахова:, Бунгало, Вилна Сграда; Махала Джамбазка; Минзухар; Могиля; Момина Сълза;
Незабравка; Н. Й. Вапцаров; Петрус; Ракита; Ранковица; Славей; Стефан Караджа; Струма;
Х. Димитър; Христо Ботев; Чакова; Явор; Яворов; Ясен;

На 18.09.2014 г. /08:15-16:30 ч/ - Студена, общ. Перник - Еверест; Илинден; Ком;
Магистрала; Махала Язовира; Младост; Мусала; Пролет; Рила; Сините Вълни; Черни Връх

На 18.09.2014 г. /08:30-16:00 ч/ - Студена, общ. Перник - Баба Тонка; Барбеш; Бистрица;
Вардар; Вършец; Голо Бърдо; Ерма; Иван Вазов; Каражинец; Мах. Рулева; Местност
Каражинец; Простор; Разсадника; Рила; Родопи; Ропотамо; Рулева; Сините Вълни; Стария
Площад; Струма; Христо Ботев

На 18.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Трън - Осми март; Георги Бабичев; Граничар; Денчо
Знеполски; Махала Горно Баринци; Мурговица; Нов Живот; Руй; Света Троица

На 18.09.2014 г. /09:00-12:00 ч/ - Брезник - Александър Филипов; Ангел Коцелянов; Андрей
Михайлов; Велин Ваклинов; Георги Ив. Бунджулов; Георги Стефанов; Д-р Йордан Стефанов;
Йордан Стефанов; Лазар Лумбаров; Макаренко; Марин Асенов; Нестор Петров; Пролетарска;
Първи Май; Радослав Григоров; Росица; Стадион

На 18.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Рударци - Арда; Божур; Вардар; Витоша; Гоце Делчев;
Добрич; Драва; Кракра; Кривуля; Лом; Несебър; Никола Вапцаров; Опълченска; Перник;
Поморие; Презвитер Козма; Силистра; София; Струма; Тинтява; Христо Ботев; Черни Връх;
Янтра

На 18.09.2014 г.  /15:31-16:01 ч/ - Перник – Ленин
На 19.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Мах. Бобово общ. гр. Брезник
На 19.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Конска общ. гр. Брезник
На 19.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Драгичево - Васил Априлов; Възраждане; Иван Вазов;

Кокиче; Кракра; Любен Каравелов; Физкултурна
На 19.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Рударци - Арда; Божур; Вардар; Витоша; Гоце Делчев;

Добрич; Драва; Кракра; Кривуля; Лом; Несебър; Никола Вапцаров; Опълченска; Перник;
Поморие; Презвитер Козма; Силистра; София; Струма; Тинтява; Христо Ботев; Черни Връх;
Янтра

На 19.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Ранилуг, общ. гр. Трън

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

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Православната църква
отбеляза Кръстовден

Православната църква отбеляза вчера църковния празник
“Въздвижение на Светия кръст Господен”, наричан от народа
Кръстовден. Хиляди нощуваха на Кръстова гора.

Светата православна църква извършва поклонение на кръста
Господен четири пъти в годината - на третата неделя от Великия
пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и
на 14 септември, писа БТА.

По древен обичай на този ден се прави водосвет и
свещениците ръсят с кръст по домовете за благословение.
Според църковното предание Света Елена - майката на
император Константин Велики, се считала за ревностна
християнка. Тя се отправила към светите места в Палестина, за
да потърси гроба Господен, който два века по-рано бил затрупан
от гонителите на християните. Усилията й се увенчали с успех.
Намерени са били пещерата на гроба, както и три кръста. Кой от
трите е Христовият кръст се разбрало, когато чрез докосване с
един от тях бил възкресен наскоро починал човек. Частица от
този животворящ кръст Елена изпратила на сина си в
Константинопол, а самият кръст бил положен в главната
Йерусалимска църква. След време над пещерата на гроба
Господен построяват храм, който съществува и до днес. Той е
осветен тържествено на 14 септември 335 година.

На този ден се събират хиляди поклонници. За да могат всички
да видят Светия кръст, епископът го повдига или го
“въздвижва” над главите на присъстващите. От това
“въздвижение” получава своето име и празникът.

По традиция на Кръстовден се спазва строг пост.
Според народния обичай този ден се свързва с края на лятото

и началото на есента - времето се застудява, водите на морето и
реките изстиват.

От Кръстовден или от Симеоновден може да започне сеитбата
на зимните житни култури. На Кръстовден се “осветява” семето
за посев. В някои райони на страната празникът е наречен
гроздоберник, защото започва гроздоберът. Според обичая на
Кръстовден къщата се ръси със светена вода, а на масата се
слага нова тъкана покривка. Раздават се пити, за да има берекет.
И тази година магията Кръстова гора привлече хиляди хора от
цялата страна. Над 5000 души - млади и стари, здрави и болни,
хора силно вярващи или просто любопитни - пренощуваха на
влажните поляни около манастира и параклисите в очакване
небето да се отвори и болките им да получат изцеление.
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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"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Survivor: Камбоджа" - реалити шоу
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Вътрешна сигурност" - сериал
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
04:00bTV Новините /п./
04:30"Цветовете на любовта" /п./- сериал

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"До смърт" - сериен филм, 4 сезон
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето"

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:30Япония днес /п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Бурен свят тв филм/24 епизод/
13:40Войната на таралежите
14:50Завръщане от Рим
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Малки истории /п/
16:30Дързост и красота тв филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците тв филм /4 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014
20:50Спортни новини
21:00История.BG: 145 години БАН
21:55В кадър: Интернатът
22:25Парламентарни избори 2014
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014
23:00Зелена светлина
23:05Момчетата от "Медисън авеню"
23:55Бързо, лесно, вкусно
00:05Здравето отблизо /п/
01:05Денят започва с Култура /п/
02:20По света и у нас /п от 20:00/
03:00В кадър: Интернатът
03:30Днес и утре /п/
03:55Момчетата от "Медисън авеню"
04:40Дързост и красота тв филм

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1
ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

разума. От вас зависи да ги обедини-
те и да осъществите намеренията

си. Проявете разбира-
не към чуждите про-
пуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фино, чрез малки

красиви жестове, съвсем ненатрап-
чиво и дори няма да го приемете ка-

то налагане, а молба за
взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните

сили ще са по-мощни от съзнателни-
те и резултатите ще са твърде нео-
чаквани дори за вас. Не предприемай-
те решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с об-
ществени каузи, че може да забрави-
те някои елементарни неща. Слава,
Богу, че имате приятели, иначе закъ-

де сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориен-

тира- те за нещата, които
ви водят към постигането на целта
ви. Важното е да не помитате други-
те междувременно. Бъдете велико-
душни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са вклю-

чени на максимална степен и сте го-
тови дори да се борите за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчни-

те финансови
средства могат да станат при-
чина за емоционални проблеми.
Затова пък ще имате силата да

прекратите вред-
ните модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хармонизира. Еди-
нствената опасност е да се впусне-
те в безкрайни спорове, които само

ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционал-
но стабилни ви е нужна работа, коя-
то да ви харесва. А дали е така, дали
правите компромис със себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите към

преживявания, носещи
ви реални усещания и резултати.
Дори сте склонни да рискувате за
това. Май сменяте моделите си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емо-

ционални недоразуме-
ния у дома ви. Сетете
се да се обадите на ро-

дите- лите си, погрижете се за не-
щата около дома-
кинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-вече от емоции-

те си, особено при пазаруване. Зара-
ди това може да се сдобиете с куп
неща, които не са ви нужни. Внима-
вайте!
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Яне АНЕСТИЕВ

Ïàê ñìå  â åëèòà íà Åâðîïà
Пернишкият парапланерист Димитър Ралев пред в.”Съперник”

менят постоянно,
когато малко сбър-
каш, може да прова-
лиш всичко. Важно-
то е,че успяхме

- Кои перничани
бяхте в национал-
ния отбор?

- Аз, Веселин Геор-
гиев и Методи Ме-
тодиев

- Младият татко
Бисер Андонов?

- Той не стигна до
националния отбор,
въпреки че направи
много добри резул-
тати. Валери Цве-
танов имаше пове-
че състезания и
събра повече точки.
Така освен тримата
перничани в отбора
влязоха Цветан Цо-
лов и Валери Цвета-
нов, двамата са со-
фиянци, но Валери
вече живее в Сопот.
Николинка, която е
т р а д и ц и о н н и я т
член на националния
отбор, е бременна и
чакаме ново попъл-
нение на параплане-
ристите.

- Дай боже! Сега
предстои състеза-
ние край Расник...

- Да това е тре-
тият кръг от на-
ционалната лига, ве-
че за 11-ти път.

- Датите?
- 20-ти и 21-ви сеп-

тември, изтеглихме
го нарочно малко
по-рано, дано да слу-
чим на хубаво вре-
ме.

- Откъде чакате
гости?

- Традиционно ком-
шиите – македонци,
сърби, румънци, кои-

Страницата подготви Яне Анестиев

то обещават всяка
година да дойдат...

- И все не идват...
- Надяваме се тая

година да дойдат.
Дано се съберат по-
добри пилоти, да се
вдигне ранга на със-
тезанието и от
там да носи повече
точки.

- С организацията
как сте?

- Търсим пари, как-
то обикновено, бла-
годарен съм на об-
щината,че ни съдей-
ства всяка година,
ние пък се отблаго-
даряваме с добро
представяне. Исти-
ната е, че не е е
имало  година, в коя-
то общината да не
ни подкрепи. Над-
явам се, че пък ние с
успехите си, по-
добряваме нейния
имидж.

- Радвам се, че е
така. Предпола-
гам,че и тази годи-
на перничанин ще
спечели национална-
та лига.

- Ами надяваме се,
няма  кой да ни бие.
В Бургас Веселин
Георгиев стана
първи, на европей-
ското се предста-
ви най-добре от
българите, само в
Шумен не стана
първи, заради един
лош втори полет в
лошо време. Над-
явам се, че  и тук
ще се представи
добре и да спечели
лигата. Късмет на
всички!

- Благодаря, и на
вас!

Пернишкият па-
рапланерист Дими-
тър Ралев заедно  с
още двама пред-
ставители на клуба
по делта и парапла-
неризъм „Перник”
взе участие на ев-
ропейското пър-
венство във Вър-
шац (Сърбия). На-
ционалният отбор
на България спече-
ли третото място в
отборното класира-
не, а Димитър Ра-
лев разказа инте-
ресни подробности
от състезанието:

-  Честито,поре-
ден медал от гол-
ямо първенство,
въпреки отстъпле-
нието в индивидуал-
ното класиране!

- Наистина е от-
стъпление, защото
на предишното пър-
венство аз станах
европейски шам-
пион.  Отборно оба-
че се върнахме сред
медалистите, защо-
то на предишното
първенство не взех-
ме медали. Силният
отбор на Чехия,
въпреки че беше в
пълен състав, за
разлика от нас, не
стигна до медали-
те, успяхме да му
попречим.

- Как е отборното
класиране?

- Първи са словен-
ците, които са
просто много доб-

ри, втори са сърби-
те, които са дома-
кини и също  бях с
пълен отбор от 2
жени и пет мъже.
Ние, само с пет мъ-
же, успяхме да пре-
борим чехите и да
вземем третото
място. След нас са
13-те отбора, но
има и много силни
сред тях, Англия
,германците вече
участват в отбор-
ното, румънците,
които бяха шест
състезатели.

-  Добре де, тук ,
като летите край
Расник ,има летящи
парапланеристки,
има даже и една ли-
товка, женена за
български парапла-
нерист, мисля, че
беше Цветан Цо-
лов, защо сега не ус-
пяхте да изпрати-
те две на първенс-
твото?

- Литовката си се
състезава за Лит-
ва, тя стана втора
индивидуално, но не
е сменила гражданс-
твото си. Три сан-
тиметра я отдели-
ха от титлата.

-  Как се казваше
тя?

- Риманте Верби-
лайте. Жена е на
Цветан Цолов, но
си е представител
на Литва.

- Мен ме радва то-
ва, че има приемс-
твеност. Години

наред обучаваме Ве-
селин Георгиев, кой-
то стана четвър-
ти. Три сантимет-
ра пък го отделиха
от медалите. Ако
имаше още един по-
лет и най-слабите
опити отпадаха по
различен начин, той
най-вероятно щеше
да е медалист, но
това е състезание-
то.

- Кой стана евро-
пейски шампион ин-
дивидуално?

-  Диян Валяк от
Сърбия, втори е
Матиаш Слуга,
трети е Антон
Сволшак и двамата
 са словенци.

- Времето не не
даде възможност
да направим макси-
мален брой рундо-
ве,но все пак ус-
пяхме пет серии,
което е повече от
две или три.

- Фактът,че не
сте имали жена,
какво означава.

- Значи отборът е
пет мъже и две же-
ни. Точният запис е
не повече от пет
човека от един пол.
Но на четири пило-
ти от седем влизат
резултатите за от-
борното класиране.

- Значи останали-
те имат право на
трима с грешки,
които за отпаднат
от даден кръг, а вие
сте имали право са-
мо на един.

- Точно така!
- Нали знаеш, то-

ва е атмосфера,
процесите се

Иво Ангелов отпадна
на осминафиналите

Тотален крах на българските борци на
световното първенство в Ташкент (Уз-
бекистан). Една от надеждите ни поне
за медал при класиците Иво Ангелов
отпадна още на 1/8-финалите. Нашият
борец загуби от норвежеца Стив Андре
Перке след поражение с 0:2 точки. В
началото Перке поведе с 1:0, а след то-
ва съдиите направиха някои грешки в
ущърб на нашето момче. Накрая обаче
реферите дадоха точка на Перке, който
затвори мача с 2:0. Преди двубоя с
норвежеца Иво Ангелов повали с туш
испанец.

“Черногорец” обърна “Габер”
с човек повече в Ноевци

Отборът на „Черногорец” стартира с
победа защитата на първото място в
областното първенство. След като по
програма почиваше в първия кръг, във
втория отборът от Ноевци изигра на
собствения си терен един нелек мач
срещу коравия отбор на „Габер”. В пър-
вите 25 минути на мача отборът на до-
макините имаше явно предимство и
Олег Алексиев успя на три пъти да из-
лезе сам срещу вратаря на „Габер”, но
нито веднъж не успя да го преодолее.
Тогава играч на гостите беше изгонен
за удар срещу съдията Бисер Никифо-
ров. Противно на очакванията, гостите
изравниха играта и мачът се затегна.
Първото полувреме завърши без да бъ-
де отбелязан гол, а в средата на второ-
то отборът на „Габер” поведе. В 70-та
минута Мартин Любенов изравни, а де-
сет минути по-късно Олег Алексиев
реализира поредното си изскачане сам
срещу вратаря на гостите и донесе пър-
вите три точки за съотборниците си.

“Валяците” почнаха с победа
във Варна

Пернишките ръгбисти стартираха но-
вото първенство в победа във Варна
над едноименния местен тим. Двата от-
бора се разбраха да спестят пари за
път на отбора на морската столица и да
изиграят и двата си мача край морето.
Перничани не оставиха никакви съмне-
ния в превъзходството си и още през
след приключване на първото полувре-
ме водеха с 22:5. Крайният резултат бе-
ше 34:11 за “Валяците”, а утре от 10 ча-
са ще се изиграе и втория мач между
двата отбора. Останалите отбори в гру-
пата са бронзовият медалист от мина-
логодишното първенство НСА и Локо-
мотив” (София). В другата група са ви-
цешампионът “Янтра” (Габрово), “Ба-
лкански котки” (Берковица), “Акаде-
мик” (София) и “София”.



АПРОПО

РЕШЕНИЕТО НА ЦИК ДА
ДАДЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
ПРАВО В НЯКОИ ПЕРНИШ-
КИ СЕКЦИИ ДА СЕ ГЛАСУ-
ВА МАШИННО ни хвърля в
музиката.Какво е па това?

Партиите са неподготвени, електоратът е
шашнат. Агитацията е излишна, даже
вредна. Пълна побърквация! Досега беше
лесно-обясняваш само срещу кое номер-
че да туриш Х или V. Сега не става толко-
ва просто. Досега гласувахме по няколко
традиционни начина- или за пари, или за
идеята, или защото така са ни казали. Ма-
шинното гласуване е друга бира. Така
опираме до въпроса за машината.От нея
зависи всичко. Каква е тая машина, дето
ни карат да гласуваме с нея? Кой ще ни я
включи? Кой ще ни каже дали работи пра-
вилно? Колко ток харчи? Кой ще ни го
плаща? Въобще, на тия избори трябва да
навлезем дълбоко в сферата на машиноз-
нанието. Но преди всичко да ремонтираме
машините в главите си. Да им сменим ста-
рото масло, да им претегнем болтовете, да
презаредим акумулатора. И да аплодира-
ме ЦИК, че ни гласува доверие с машин-
ното гласуване. От опит се знае- няма ма-
шина, която да ни се опре. Та нали бяхме
център на машиностроенето в България?
А ако нещо не стане както трябва- маши-
ната е виновна и отива за скрап. Това най-
много си го можем.

МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В СТЕФАНОВО
ИДВАТ ПОЧТИ ПАРАЛЕЛНО С НА-
ЦИОНАЛНИТЕ, АМА НЕ СЪВСЕМ. За
няколко седмици избирателите ще ходят
два пъти до урните, ама пуста демокра-
ция- налага се. По интересното е друго.
На парламентарните избори са в сила ед-
ни партии и коалиции, на селските- съв-
сем други. Това не са избори две в едно, а
две в две, демек два пъти по един път.
Стефановският избирател е в кофти ситуа-
цията да размишлява диференцирано. За
едни да гласува на 5 октомври, а вероятно
за други малко по- късно. Номерата на
бюлетините също няма да са идентични.
Още не си забравил едната цифра, а вече
те агитират за друга. Да не говорим, че
някои коалиционни партньори от първите
избори ще бъдат опоненти на кметските. И
още- цели 15 партии се готвят да лансират
свои хора за кметския стол. Че то селото
толкова махали и родове няма. На това
някъде му казват шарено гласуване. И то
за какво- за една година частичен ман-
дат. Ама нали е  власт - престижно е.

1215 септември 2014 г.
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Упойващата трева е открита в два селски двора в Брезнишко

Самоубийствата в бедните
държави са най-много

Зоя ИВАНОВА
Около 75% от всички самоубийства стават

в страните с ниски и средни доходи, това е
записано в доклад на световната здравна
организация. Повече от 800 000 души уми-
рат от самоубийство всяка година - около
един човек на всеки 40 секунди. Като цяло
повече мъже умират от самоубийство, от-
колкото жени. Мъжете около и над  50-го-
дишна възраст са особено уязвими, пише
още в доклада. В по-богатите страни, три пъ-
ти повече мъже умират от самоубийство.Ве-
роятността при жените над 70-годишна въз-
раст да умрат от самоубийство е два пъти
по-голяма, отколкото при жените на възраст
15-29 години.Отравяне, обесване или огнес-
трелно оръжие са сред най-често срещаните
методи за самоубийство в световен ма-
щаб.Опитът на редица европейски държави,
както и на Австралия,Канада и САЩ показ-
ва, че ограничаването на достъпа до тези
средства може да помогне за предотврат-
яване на самоубийствата.

Брезник. Служители-
те на реда нахълтали
в дворно място в ма-
хала „Пали лула” на
брезнишкото село
Велковци. Имотът
бил собственост на
86-годишен местен
жител. Намерени и
изкоренени са 35
стръка растения от
рода на конопа.

Ден по-късно е бил
проверен имот в съ-
седно село Долна Се-
кирна, собственост
на 41-годишният Т.Г.
от Перник. Тук поли-
цаите открили и изко-
ренили 36 стръка от
упойващото расте-
ние. Стопанинът на
имота е криминално
проявен. Познат е с
притежание и упо-
треба на наркотични
вещества, кражби и
нанасяне на телесна

повреда. Излежавал е
и ефективна присъда.

Образувани са досъ-
дебни производства и
работата по двата
случая продължава.
Криминалисти пред-
полагат, че канаби-
сът в двора на 86-го-
дишният дядо е наса-
ден и отглеждан от
негови по-млади род-
нини. По селата в Пер-
нишко обаче канаби-
сът, който тук е поз-
нат като див коноп, в
миналото се отглеж-
дал от селяните около
картофените ниви,
тъй като ги пазел от
вредители,разказват
възрастни хора, кои-
то не предполагали, че
конопът възщност е
упойваща трева, чие-
то отглеждане по
дворове и ниви е заб-
ранено от закона.

била проведена на 10
септември от служи-
тели на сектор „Про-
тиводействие на
криминалната прес-
тъпност” при Об-
ластната дирекция
на полицията в пер-
ник и техни колеги
от районното поли-
цейско управление в

Няма „чадър” над замесени...
деще ще продължи да
ги пердаши, тъй ка-
то полицията и съда
не си вършели рабо-
тата. Още по-скан-
дално звучат негови
изцепки пред аге-
нцията, в които той
твърди, че в Перник
всеки гражданин се
бил въоръжил с пуш-
ка, автомат, писто-
лет, нож и други по-
добни, за да се брани,
защото полицията
бездействала. Не от-
рича и че е един от
активните участни-
ци в мелето, при кое-
то бе потрошена ка-
мерата на телеви-
зионния екип, а един
от новинарите бе
настанен в болница
със счупен крак. С че-
репна травма е и уп-
равителят на заве-
дението Калин Томов
– Кинтата, който
заедно със Захари
Христов бе оставен
в ареста с най-теж-
ката мярка за неот-
клонение „задържане
под стража” еди-
нствено по косвени
улики.

Според добре за-
познати източници
от полицията, сре-
щу Мартин имало ве-
че повдигнато обви-
нение по чл.270 от
Наказателния кодекс
за възпрепятстване
на правосъдието.
Разпоредбата гласи:
„Който противоза-
конно пречи на орган
на властта, частен
съдебен изпълнител
или помощник-час-
тен съдебен изпъл-
нител да изпълни за-
дълженията си, се
наказва с лишаване
от свобода до една
година или глоба от
сто до триста ле-
ва.”

Заради изцепките
на Илиев по време на
т.н. акции за защита
на гората в Голо
бърдо той вече от-
несе глоба от 100 лв
за хулиганство зара-
ди обидите срещу
кмета на общината
Росица Янакиева, кои-
то обаче Мартин
отлича и твърди, че
са полицейска инси-
нуация.

Пълна клевета са
твърденията, че има
разпънат полицей-
ски чадър над кого-
то и да било от уча-
стниците в мелето,
твърди Станисла-
вов. Има вече събран
голям материал,
включително и ви-
деозаписи на побоя,
предоставен от те-
левизионния екип,
тече пълна проверка
на всички замесени в
скандала лица, а дис-
котеката остава за-
печатана до пълно-
то изясняване на
случая, каза шефът
на пернишката поли-
ция. Той отказа да
уточни кой е прово-
кирал скандала, пре-
раснал в побой, как-
то и дали тарторът
на „зелените баре-
ти” Мартин Илиев
има криминално до-
сие. Работата по
случая не е приклю-
чила, все още от про-
куратурата и съда
ни възлагат нови до-
пълнителни задачи,
обясни отказа си за
повече информация
Станиславов.

За сметка на това
пък в интервю за
агенция Frognews
Мартин Илиев не от-
рича, че е имал взема-
не – даване с органи-
те на реда заради по-
бои. Според него уп-
ражненото насилие
било върху дилъри на
наркотици. Мартин
се заканва, че и в бъ-

Надпревара за пътен
полицай на 2014-та

Любомира ПЕЛОВА

Само през миналата година пътните поли-
цаи са предотвратили десетки престъпле-
ния по пътищата заради умението си да шо-
фират професионално. Най-добрите от тях
участваха в 22-то издание на състезанието
“Пътен полицай на годината” в категориите
за управление на автомобили, мотори и до-
лекарска помощ. Партньори на “Пътна по-
лиция” и този път са БЧК, СБА и неправи-
телствени организации. Виртуозните ма-
неври на пътните полицаи от 28-те областни
дирекции бяха демонстрация не само на
умения, но и гаранция, че няма да им се из-
плъзнете лесно, ако сте нарушители.

Бойко Рановски, началник на отдел “Пъ-
тна полиция” към ГД “Охранителна поли-
ция” заяви: „Това дали на един полицай ще
му се случи да използва уменията си никой
не може да предвиди, но той трябва да мо-
же да реагира във всяка ситуация. Колкото
по-малко джигити има толкова по-добра ще
пътната обстановка, толкова по-малко жер-
тви и пострадали ще има на пътя.”

Пернишкият полицай Петър Александров,
кой бе един от участващите в надпревара-
та, разказа пред камерата на БНТ кога за
последно е показал шофьорските си уме-
ния докато е бил на работа: „ Преследвах-
ме извършители на кражба от държавна
фирма. Мислеха си, че могат да управляват
автомобил, опитаха, но не е само да даваш
газ, трябва да имаш умения.”

Пътните полицаи се състезаваха и в дис-
циплината решаване на тест и листовки за
познаване на нормативната база. Десетки
от тях се включиха и в турнира по стрелба с
пистолет. Победител в генералното индиви-
дуално класиране и носител на титлата „Пъ-
тен полицай на годината- 2014” е служи-
телят на СДВР Лъчезар Близнаков.

Освен състезателен ден 13-ти септември
протече и като Ден на превенцията.

Любомира ПЕЛОВА
В продължение на

два дни пернишки по-
лицаи скубаха кана-
бис. В две брезнишки

села са намерени и
унищожени над 70
прастения с височи-
на над човешки бой.

Пъпрвата акция е
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