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те в училището, кое-
то е със статут на
защитено, са 18.
След като родители
заплашиха с протес-
ти и заявиха, че на
първия учебен ден
няма да допуснат де-
цата бежанци да
влязат в училището,
новата учебна годи-
на вчера бе открита
без присъствие на
деца на имигранти в
класовете. Вместо да
се чуе празничния
звън на училищния
звънец, заради извън-
редната ситуация и
недоволството, бе
проведена родителска
среща, на която роди-
телите са заявили, че
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Родители заплашват, че ще преместят децата си в друго училище
Любомира ПЕЛОВА

Първият учебен
ден постави за Пер-
нишко един същес-
твен въпрос – назр-
ява ли нов случай,
аналогичен на онзи в
село Розово, където
местните хора про-
гониха бежанците.
Този път епицентъ-
рът на бунта срещу
имигрантите е село
Калище, в което се
намира единствено-
то за най-малката об-
щина в региона – Ко-
вачевци, учебно заве-
дение. Жители на се-
лото не са съгласни
бежанци да посеща-
ват школото в село-
то. Без тях ученици-

130 - 190

Облачно,
дъжд с

гръмотевици

Св. великомъченица
Евфимия Всехвална.
Св. Людмила Чешка

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

Тая пуста
чужбина...

Предизборната кампания все
по-отчетливо започва да взема характер на
международно положение. Броят на избира-
телните секции в чужбина бие всякакви ре-
корди. Българите в странство явно започ-
наха да припознават България като родина
и да милеят за нея като браилските хъшове
през Възраждането. Ще рече човек, че избо-
рите се правят заради напусналите Бълга-
рия, а не заради останалите в нея.

Истерията, която се вдига около „чуж-
дия вот”,  те кара да намразиш „тая пуста
чужбина”, както е казал поетът навреме-
то. И нищо чудно масовият вот на странс-
тващите българи да се окаже оня „златен
глас”, който ще реши бъдещото управление
на родината им. По тоя начин българските
избори ни вписват в глобалното село от
една страна, обаче от друга – и в графата
на ориенталците, за които всичко, идващо
отвън, мирише на пари и етнически вот.

Предизборно чужбината започва да звучи
омразно, по ботевски. И действа на родо-
любивите българи като на хъшовете иде-
ята за въстание. Тия избори се очертава да
бъдат своеобразна битка между родното и
чуждото. И ако чуждото надделее – бун-
тът е готов. Омразата вече си я има...

Валентин ВАРАДИНОВ
Супермодерни кабинети в ОУ “Иван Рилски”

На страница 2

ако децата от бежан-
ския лагер в НДЕК бъ-
дат записани за ре-
довно обучение в шко-
лото, те ще отпишат
своите. Жители на ко-
вачевското село Кали-
ще са недоволни, че

„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

Зоя ИВАНОВА 
“Добре дошли! Доб-

ре дошли в една на-
пълно обновена сгра-
да. Сграда която ще
предостави всички
технически условия
за да може вашия уче-
бен процес да е прия-
тен. Да може да тру-
пате знания и умения
които ще ви поз-
волят да отваряте
врати в бъдещето” -
каза директорът на
основно училище “И-
ван Рилски” Бойко
Свиленов по време на
тържественото от-
криване на новата
учебна година . Гости

на тържеството бяха
Илинка Никифорова -
изпълняваща длъж-
ността кмет, Милан
Миланов, председател
на Общинския съвет, 
Полина Петкова,
старши експерт, Ве-
нета Миланова пред-
седател на СБУ в Пер-
ник, Борис Николовп
редставител на воен-
нородолюбивите ор-
ганизации. 

Бойко Свиленов под-
черта, че възпитани-
ците на училището са
вдигнали високо лет-
вата.

ÌÍÎÃÎ ÈÍÖÈÄÅÍÒÈ
Ñ  ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÈ

 “ÌÈÍÜÎÐ” ÓÄÀÐÈ
“ÂÈÕÐÅÍ” Â ÑÀÍÄÀÍÑÊÈ

СТР. 4

СТР. 3

СТР. 11

ÁÅÇ “ÌÚÐÒÂÈ ÄÓØÈ” Â
ÈÇÁÎÐÍÈÒÅ ÑÏÈÑÚÖÈ

На страница 2

смесеното им учили-
ще ще бъде посещава-
но от деца на бежанци
от лоагера в близкия
Национален детски
екологичен комплекс.
Притеснява ги това,
че малчуганите са от

Афганистан и Сома-
лия, а не са от Сирия,
опасяват се и че
носят зарази, които
могат да разболеят и
местните ученици.
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Ñóïåðìîäåðíè êàáèíåòè â ÎÓ “Èâàí Ðèëñêè”
В тях ще учат най-малките възпитаници на училището

Училището неслу-
чайно е сред най-доб-
рите в страната. “Аз
съм изключително до-
волен, че това, което
успяхме да направим
през лятото създава
среда в която учени-
ците да растат здра-
ви, да черпят от из-
вора на знанията и да
израстнат красиви,
умни и талантливи.
Учителите имат
всички условия да
водят една качестве-
на учебна работа.
П ъ р в о к л а с н и ц и т е
влизат в напълно об-
новени стаи.Другите

стаи са освежени и
отговарят на всички
изисквания. Физкул-
турният салон ще
отвори врати след
10-тина дни след ре-
монт. Чувствайте
училището като род-
но. Тук всички са прия-
тели. Радвайте се на
вашето детство, ов-
ладявайте знанията 
за да може да се гор-
деем с вас - и вашите
родители, и нашия
град и България” - каза
още директорът. 

“В днешния ден 28
училища от нашата
община отварят вра-
ти.Над 9000 са учени-
ците, които прекрач-

Шест нови паралелки
В ГПЧЕ ”Симеон Радев” 

Силвия ГРИГОРОВА
  Въпреки прогнозата за дъжд, първият

учебен ден в Перник беше открит на по-
вечето места в училищните дворове, тъй
като времето се оказа благосклонно към
перничани. Макар и в недовършен още
двор, настроението сред ученици и учи-
тели от ГПЧЕ ”Симеон Радев” беше при-
повдигнато. Както му е редът, тържество-
то по случай първия учебен ден започна
с химна на Р България. Директорът на
гимназията- Теменужка Аначкова поз-
драви ученици и учители със започване-
то на новата учебна година. Тя не скри
задоволството си от успешното пред-
ставяне на възпитаниците на гимназията
на държавните зрелостни изпити.В ре-
зултат на това за трета поредна година
училището получава дофинансиране за
стипендии за високи резултати от дър-
жавните зрелостни изпити. „Нашата гим-
назия е единственото училище в облас-
тта, което е включено в тази заповед на
Министерството на образованието. Успе-
хът по различните дисциплини е разли-
чен. По български език и литература е
5.42. Новата учебна година стартираме с
29 паралелки, в които се обучават 717
ученици. Имаме по две паралелки ан-
глийски, немски и френски език. Не ни е
пълен само випускът на 11 клас, където
имаме само една паралелка френски
език. В 8, 9, 10 и 12 клас имаме по две
френски паралелки. Успяхме да реализи-
раме максималния прием тази година- 6
паралелки, в които трябваше да са 156
ученици, а ние имаме с 1 повече над ут-
върдения план-прием. Тъй като става въп-
рос за брат близнак, получихме разре-
шение. Новата учебна година посрещаме
в пълна готовност с изключение на спор-
тната площадка, която е в процес на из-
граждане. Въпреки това имам уверение-
то на фирмата, че до най-късно до дваде-
сетина дни ще приключат. Що се отнася
до педагогическия екип, той също е вече
окомплектован. Имахме няколко свобод-
ни места заради пенсиониране на колеги,
но сега всичко е наред. Нямаме нередов-
ни учители, тоест всички са дипломирани
по съответната специалност”, заяви Те-
менужка Аначкова.

30 частни болници у
нас чакат за лиценз

Зоя ИВАНОВА
Частните болнични заведения продъл-

жават да се роят у нас, въпреки кризата в
здравеопазването. Според последните
данни за Министерството на здравеопаз-
ването в момента 30 частни болници ча-
кат тапии за да могат да работят  и естес-
твено да сключат договори с Национал-
ната здравноосигурителна каса. Голяма
част от новите здравни заведения са 
кардиологични и за рехабилитация и фи-
зиотерапия. 

Калище на бунт срещу ...

ват прага на тези
училища. Над 700 са
първокласниците.Бих
искала да се обърна
точно към първоклас-
ниците - мили деца, не
се страхувайте! Хора-
та, които ще ви нап-
равят уверени са тук
сред вас, това са ва-
шите учители. Скъпи
ученици след безме-
тежните игри вие се
връщате в класните
стаи. Вашето учили-
ще “Иван Рилски” е
училище, което се
гордее със своите
ученици и постиже-
ния и нека тази годи-
на бъде по-добра и по-
успешна. Нека в края

Близо хиляда първокласници
в училище СОУ “Петър Берон”

Милена ПЕТРОВА
Първият училищен

звънец удари за 1009
първокласници от
региона. Броят на
децата в първи клас
остава почти непро-
менен от миналата
година, като те са
само с 11 повече.

100 първокласници
посрещна СОУ “Д-р
Петър Берон”. В учи-
лището, което е ед-
но от най-предпочи-
таните, броят на
паралелките с първо-
лаци -4, остава неп-
роменен, но има мал-
ко-повече деца.

Директорът на

школото Севдалина
Димитрова приветс-
тва всички с откри-
ването на новата
учебна година.

“Този ден винаги ни
дарява с букети и ус-
мивки на признател-
ност, а това е най-
високата оценка за
труда ни. Нашият
труд е немислим без
подкрепата и анга-
жираността на роди-
телите. Нека си по-
желаем успешно
партньорство в име-
то на нашите деца.
Добре дошли на всич-
ки първокласници!
Пийте живата вода

на този извор, зав-
ладявайте с много
знания света “- каза
Димитрова, като по-
жела успех и прия-
тни преживявания в
училище на всички
ученици.

Поздрав към всич-
ки послучай старта
на учебната година
отправи и Евелина
Любомирова- начал-
ник на сектор “Обра-
зование” в община-
та, която подчерта,
че тази година е спе-
циална за перничани,
тъй като е посвете-
на на 85-тата годиш-
нина на Перник.

на тази учебна година
се поздравим с още
повече успехи, и пове-
че постижения! Чес-
тит празник! 

В тържествен дух и
с пожелания за една
много добра и успеш-

на година бяха привес-
твията и на остана-
лите гости. За добро-
то настроение на де-
цата в края на тър-
жеството се погри-
жиха “Майсторите на
танца”. 

Обраха къща в Земен
Любомира ПЕЛОВА

Къща на столича-
нин е ограбена в Зе-
мен.

Кражбата е станала
в периода между 31-
ви май и 13 септем-

ври тази година.
Неизвестни взломили
входната врата на жи-
лището и откраднали
два телевизора, ел.
скара, юнга, инстру-
менти и други вещи.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

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

щава,че поради възникнала авария на
магистрален топлопровод захранващ
кв.”Тева” се налага прекратяване на
топлоподаването от 8.00 часа на
16.09.2014г. на следните адреси :

Бл.№35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78
Ще се работи се до отстраняване на

аварията и възстановяване на нормал-
ното топлоподаване.

Ръководството на „Топлофикация-
Перник” АД се извинява на граждани-
те за причиненото неудобство.

от страница 1
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Институциите обаче настояват, че
имигрантите трябва да посещават
школото. Децата са 12, като 7 от тях са
първокласници, а останалите – между
5-7 клас, съобщи началникът на РИО
на МОН в Перник инж.Ваня Коконова.
Тя отрече разпространяващата се в
общественото пространство мълва, че
ако малките бежанаци не бъдат приети
в селското школо, ще бъде спрян ав-
тобусът, който събира ковачевските
малчугани от района, за да ги превози
до учебното заведение.

Не по-малко интересен е и казусът с
интеграцията. След като българчетата,
записани в първи клас са само две, а
сомалийчетата и авганистанчетата
няколко пъти повече, който ще е ин-
тегрираният, питат хората от селото.

Учителите в Калище пък са притесн-
яват как ще обучават деца, които не
знаят български.

Лазар Додев от Министерството на
образованието пък опроверга инфор-
мацията, че имигрантите не знаят бъл-
гарски, и допълни, че те са преминали
шестмесечен курс. Училището ще по-
лучи допълнителни средства, ако бе-
жанците учат в него, съобщи Додев.

По думите на Анна Андреева от Аге-
нцията за бежанците присъствието на
децата от приемателния център ще по-
могне училището в Калище да не бъде
закрито.

„Не мога да повярвам на това, което
чувам”, коментира тя и допълни, че е
разтревожена, че в едно малко село,
където има толкова малко ученици,
децата бежанци няма да бъдат допус-
нати в училище.

Образователният министър Коларова
обясни, че алтернативи децата да про-
дължат на друго място образованието
си има, но най-добре било те да отидат
в училището, което е в общината.

На извънредно заседание вчера Об-
щинският съвет в Ковачевци прие
декларация, в която местните жители
настояват чужденците, настанени в
Националния детски екологичен ком-
плекс, до 30 октомври да напуснат
комплекса. Документът ще бъде из-
пратен до президента, премиера, ми-
нистъра на образованието, председа-
теля на Държавната агенция за бежан-
ците, областния управител на Перниш-
ка област, съобщиха от местния мини-
парламент.  Не приемаме интеграция,
в която българите са малцинство, а со-
малийци и афганистанци са без статут
на бежанци, са мнозинство, обясняват
хората от района.

Направен е оглед
от служители на РУ –
Радомир и колегите
им от Земен.Образу-
вано е досъдебно
производство и рабо-
тата продължава.
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МВР следи около 1000 възможни купувачи на гласове

Ясни секциите, в които
ще се гласува машинно
в пернишкия 14-ти МИР

Любомира ПЕЛОВА
Централната избирателна комисия об-

яви на страницата си секциите в трите об-
щини – Перник, Радомир и Брезник, в
които ще се проведе експерименталното
машнно гласуване за депутати в новия
парламент.

В Брезник секциите са четири – това са
140800001-та секция в СОУ „В. Левски”
на ул. „Ангел Кънчев” № 9, 140800002-та
в ПГСС „Н. Вапцаров” на ул. „Андрей Ми-
хайлов” № 75, 140800003-та, разположе-
на в Картинна галерия на читалище
„Просвещение” на пл. „Девети септем-
ври” № 1 и 140800004-та секция в

читалище „Просвещение”, пл. „Девети
септември” № 1.

В Радомир също ще се гласува експе-
риментално в четири секции. Пъпрвата е
с номер 143600003, разположена на ул.
„Батенберг” № 51 в НУ „Архимандрит Зи-
новий”, следващата е 143600004-та  на
ул. „Черковна” № 18 в сградата на ПГТ
„Юрий Гагарин”. В същата сграда са и
останалите две – 143600005-та секция и

143600007-ма секция.
Всички станали секции, в които ще се

проведе експериментът с машинния вот,
са в Перник. Четири от тях с номера
143200015, 143200016, 143200017 и
143200018, са в 11-то ОУ „Елин Пелин” в
квартал Изток. В 4-то СОУ „Климент Ох-
ридски” машинно ще могат при желание
да гласуват избирателите от секциите с
номера от 143200026 до 143200032.

Двете са секциите, в които ще бъде
проведено експерименталното гласуване
в кв.Тева. Те са разположени в ОУ
„СВ.Константин – Крили Философ” и са с
номера от

143200053 до 143200061.
Други три секции – 143200066,

143200067 и 143200068-ма, са разполо-
жени в професионалната гимназия „Хрис-
то Ботев” на ул. „Силистра” 10. Машинно
ще може да се гласува при желание и в
секция 143200069 в _9-то основно учили-
ще в кв. „Твърди ливади”, в 143200057-на
в Общински младежки дом - Балетна за-
ла

Следващите три секции с номера от
143200076 до 143200078 са в СОУ „Петър
Берон”. В спортната зала „Кракра” за ек-
сперимента е определена секция
143200084-та

В Шесто СОУ на ул.”Кракра” при жела-
ние освен по традиционния начин, ма-
шинно ще може да се гласува в секциите
с номера от 143200085 до 143200088. В
кв.”Клепало” в сградата на 8-мо основно
училище за експеримента са определени
секциите с номера от 143200106 до
143200111. Последните три секции за 14-
ти пернишки МИР са разположени в спор-
тната зала „Миньор” – те са с номера
143200112, 143200113 и  143200114.

64 000 първокласници влизат
в класните стаи в страната

Милена ПЕТРОВА
На първия учебен ден днес се оча-

ква около 64 000 първокласници да
влязат в класните стаи в страната, ка-
то от тях в София децата в първи клас
да са около 10 000. За учебната 2014/
2015 година очакванията са те да са с
около 300 повече в сравнение с мина-
лата година, но точният им брой ще
стане ясен, когато излязат обобщени-
те данни в края на септември, съобщи
за БТА броени дни преди 15 септем-
ври заместник-министърът на образо-
ванието и науката Ваня Кастрева. По
сведения на Регионалните инспекто-
рати по образованието до 21 август
2014 г. 63 966 деца са записани за
постъпване в първи клас през новата
учебна година, информира през август
Министерството на образованието и
науката /МОН/ . Тези първокласници
ще се обучават в 3250 паралелки. 

Любомира ПЕЛОВА
Не се готви фал-

шификация на избо-
рите. Ако използва-
ме милиардите ев-
рофондове добре,
през 2020 г. жизне-
ното равнище ще се
увеличи рязко, зая-
ви Георги Близнаш-
ки.

Работата на
Гражданския борд
за свободни и проз-

рачни избори раз-
венча един от най-
устойчивите мито-
ве на прехода - за
наличието на мър-
тви души в избор-
ните списъци. Има
съответствие меж-
ду издадените лич-
ни документи и
броят на хората в
изборните списъци,
посочи Близнашки,
цитиран от прес-

центъра на Минис-
терския съвет. Той
добави, че всички
документи от СИК
в чужбина ще бъ-
дат докарани в Бъл-
гария.

Искаме да внесем
ред и дисциплина в
навечерието на из-
борите и да не до-
пуснем обичайното
явление през пос-
ледните години -

Над 10 000 деца участваха
в „Забавното лятно четене“

Силвия ГРИГОРОВА
Над 10 000 деца се включиха в „Забавно-

то лятно четене“. Финалът на кампанията бе
поставен на 14 септември в столичния кни-
жен център „Гринуич“, където бяха раздаде-
ни наградите на победителите. Крум Гле-
джарски, ръководител „Управление на ка-
чеството“ в ЧЕЗ Разпределение България в-
ръчи отличието за най-четящ град на Само-
ков.

  „Радвам, че тази година наградата отива
в Самоков, град с вековни традиции в раз-
витието на културата и просветата по нашите
земи. Използвам случая да поздравя учени-
ците, които от 15-ти септември тръгват на
училище и да им пожелая здраве, високи
оценки и още много прочетени книги. Ние в
ЧЕЗ ще продължим да подкрепяме полезни
и дългосрочни инициативи за образованието
и здравето на младите хора.“, каза Крум
Гледжарски, ръководител „Управление на
качеството“ в ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия.

  За четвърта година ЧЕЗ е генерален
спонсор на кампанията за насърчаване на
четенето. Инициативата се реализира от дет-
ския портал Az-deteto.bg съвместно със Сто-
лична библиотека. Грижата за развитието на
младите хора и здравословния начин на жи-
вот и тяхното образование са приоритети в
политиката на ЧЕЗ за корпоративна и со-
циална отговорност. Компанията ежегодно
подкрепя редица детски инициативи – кон-
курси, състезания за талантливи деца,
включително и детски спортни прояви – в
областите хокей, шахмат, триатлон и плува-
не. От 2014 г. ЧЕЗ стартира образователна
кампания „За децата и енергията“ сред уче-
ници от началните училища в Западна Бъл-
гария, чиято цел е да информира децата за
начините за разумно и безопасно използва-
не на електроенергията в ежедневието.

 Цялостна информация за политиката на
ЧЕЗ за грижа към децата може да бъде на-
мерена на микросайта на ЧЕЗ „Инвестираме
в България“ на адрес
investiramevbulgaria.com.

покупката и про-
дажбата на гласове,
заяви Георги Близ-
нашки.

Вчера стана ясно,
че МВР следи около
1000 възможни ку-
пувачи на гласове.
Полицията ги наб-
людава и предуп-
реждава да не вър-
шат това, изтъкна
главният секретар
на МВР Светлозар
Лазаров.

След една година
вълнения е време да
се излъчи едно сил-
но, политическо
правителство, кое-
то да продължи
дълго отлаганите
реформи, за да мо-
же да забравим ду-
мата “преход” и да
преминем към един
режим на устойчи-
во развитие и на
движение по въз-
ходяща линия, ко-
ментира Георги
Близнашки.

Още на следващия
ден след като поех-
ме управлението,
беше одобрена Об-
щата рамка на Спо-
разумението между

52-ма първокласници прекрачиха
прага на 9-то основно училище
Силвия ГРИГОРОВА

  С много настроение
започна първият уче-
бен ден в 9-то основно
училище. За пръв път
училищният праг прек-
рачиха 52-ма първок-
ласници. Освен тях
училището започва
учебната 2014-2015г с
две подготвителни
групи по 24 деца на 5-6
и 6-7 години. Общо 367
ученици ще се обучава-
т тази година в 9-то
училище. „Това е една
устойчивост за наше-
то училище, която ус-
пяхме да постигнем с
годините, в резултат
на упорития труд на
педагогическия екип.
Успяхме да приключим
навреме всички ремон-
тни дейности, така че
отговаряме на изи-
скванията за пожарна
безопасност и на тези
на РЗИ. Имаме два от-
крити мултимедийни
кабинета. Радостното
е, че авторът на нови-
те електронни учебни-
ци за 5-ти и 6-ти, и 7-
ми клас по български
език и литература е
Лозка Симеонова, коя-
то е главен учител в
нашето училище. Мога
да ви уверя, че цигън-
четата в нашето учи-
лище успешно се
справят с мултиме-

дийната дъска. Ние
сме предоставили на
тези деца всичко необ-
ходимо, за да се образо-
ват и станат достой-
ни хора. Развиваме мно-
го извънкласни дейнос-
ти в училище, имаме
страхотни таланти-
както актьори, така и
в приложните изкус-
тва. Лошото е, че пон-
якога ни слагат в об-
щия кюп- имам предвид
по отношение на вън-
шното оценяване по
български език, мате-
матика и други пред-
мети.

Нашата страна има
необходимост както
от математици, така
и от приложници, май-
стори, певци, спортис-
ти. Затова понякога
състезателността в
тези класации ме драз-
ни. Искам да ви уверя,
че моите колеги ра-
ботят много сериозно
и всеотдайно. В наше-

България и ЕК за
следващите някол-
ко години и до 2020
година в страната
ще постъпят 15.8
млрд. евро, каза чи-
н и с т ъ р - п р е д с е д а -
телят. Крайно вре-
ме е да се създаде
нормална обстанов-
ка и тези средства
да се използват по
предназначение.

Експертите каз-
ват, че ако се спра-
вим с тази задача и
няма нови сътресе-
ния, злоупотреби и
корупционни прак-
тики в края на този
период, жизненото
равнище ще скочи
рязко, с близо 38
процента, посочи
премиерът на слу-
жебния кабинет.

Дано нашето об-
щество остане от-
ворено и да не до-
пуснем онзи дик-
тат на олигархия-
та, който някои се
опитаха да прило-
жат преди малко
повече от година,
каза още Близнаш-
ки, цитиран и от
“Фокус”.

то училище, за да се
получи, например, еди-
ница успех се влагат
10 пъти повече усили-
я. Искам да отбележа,
че при нас често лип-
сва един важен фак-
тор-родителската
грижа, която е важна,
за да върви процеса на
обучението на децата
плавно и напред. Ние
работим и в посока
превенция срещу ран-
ните бракове сред ром-
ските деца. Имаме про-
фесионални паралелки,
в които децата могат
да продължат да учат,
за да придобият квали-
фикационна степен-
шивачки, шлосери.Така
че критериите, по кои-
то ни сравняват с дру-
ги училища ми се иска
да не отчитат само и
единствено оценките
по български език и ма-
тематика”, заяви ди-
ректорът на училище-
то- Марин Никодимов.
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Според анализа на полицията всеки трети с колело нарушава ЗДвП

Авария остави без
топла вода западната

част на кв.”Тева”
Силвия ГРИГОРОВА

  Авария на магистрален топлопровод,
който захранва кв.”Тева”, е причина за при-
нудителното спиране на топлоподаването от
8.00ч на 16 септември. Това информираха от
„Топлофикация Перник”. От там поясниха,
че без топла вода ще останат само абонати-
те, чиито жилища се намират в западния ра-
йон на кв. „Тева”. Това включва жилищните
блокове с номера: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77 и 78. От топлофикационното дру-
жество уверяват, че аварийната група ще
работи до отстраняване на повредата и въз-
становяване на нормалното топлоснабдява-
не на сградите, които се намират в този ра-
йон на квартал ”Тева”.

Поставиха първите 620 метра
допълнителни защити
за мотоциклетисти

Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки че лятото

все още не си е оти-
шло, а новата учебна
година чука на врата-
та, децата все още са
във ваканционно от-
ношение, а велосипе-
дът е любимото им
развлечение. За съжа-
ление колоездачите,
особено малките, не
познават и не спаз-
ват правилата за дви-
жение с двуколесто
МПС и често се подла-
гат на излишен риск,
алармираха от пер-
нишката „Пътна по-
лиция”. Средно с 20 на
сто са се увеличили
инцидентите на
пътя с участието на
велосипедисти за ед-
на година, сочат дан-
ните на КАТ в нацио-

нален мащаб. От
„Пътна полиция” на-
помниха, че в края на
август само за два
дни в Перник станаха
две пътно-транспор-
тни произшествия, в
които има пострада-
ли колоездачи. В квар-
тал Църква след удар
между АТВ и колело
имаше един загинал и
един тежко ранен и
Перник влезе в тра-
гичната класация на
българските градове,
в които зачестяват
инцидентите с вело-
сипедисти. 13-годиш-
но момиче, карало ко-
лелото си на пътя се-
ло Извор – Радомир
пострада, след като
бе блъснато от мо-
тор. Детето е със
счупен крак, а мото-

ристът и возещата
се зад него девойка са
в болницата под наб-
людение. Миналата
година пияният 27-го-
дишен шофьор Павел
Иванов пък отне жи-
вота на 17-годишна-
та велосипедитска
Кристина Даниелова,
която се е движела,
спазвайки обаче всич-
ки разпоредби на нор-
мативната уредба по
вътрешно-градската
магистрала.

Според анализа на
МВР всеки трети про-
верен колоездач се е
оказал неизряден спо-
ред българския Закон
за движението по пъ-
тищата. Затова от
полицията отново
припомнят, че всички
участници в движе-
нието, включително
и велосипедистите,
са длъжни да познава-
т пътните знаци,
светлинните сигнали,
сигналите на регули-
ровчика  както и път-
ната маркировка. За
да участва в движе-
нието по пътищата,
отворени за общес-
твено ползване, всеки
велосипед трябва да
има изправни спирач-
ки, звънец и да няма

друг звуков сигнал.
Колелото трябва да
притежава устрой-
ство за излъчване на
бяла или жълта добре
различима светлина
отпред и червен
светлоотразител от-
зад; допуска се пос-
тавянето на устрой-
ство за излъчване на
червена светлина от-
зад, бели или жълти
светлоотразители
или светлоотразява-
щи елементи отстра-
ни на колелата. Вода-
чът на велосипед е
длъжен да се движи
възможно най-близо
до дясната граница на
платното за движе-
ние.

На велосипедисти-
те е забранено да се
движат успоредно до
друго двуколесно
пътно превозно
средство, да карат
без да държи кормило-
то с ръка, както и да
освобождават педали-
те, да се движат в не-
посредствена бли-
зост до друго пътно
превозно средство
или да се държи за не-
го. Непозволено е и да
превозват, теглят
или тласкат предме-
ти, които пречат на

управлението на пре-
возното средство
или създават опаснос-
т за другите уча-
стници в движението
както и да управл-
яват превозно средс-
тво по площите,
предназначени само за
пешеходци. Тази забра-
на не се отнася за ве-
лосипедисти на въз-
раст до 12 години. На
пешеходна пътека ко-
лоездачите трябва да
слязат от велосипеда
и да пресекат, бутай-
ки возилото.

Не бива да се заб-
равя, че движението
на велосипедисти в
група за тренировка,
ако пред и зад група-
та няма придружите-
ли с автомобил или
мотоциклет е абсо-
лютно забранено. Из-
вън населените мес-
та, при липса на бан-
кет или тротоар или
при невъзможност те
да бъдат използвани,
лицата, бутащи вело-
сипед, мотопед или
мотоциклет, са длъж-
ни да се движат по
платното за движе-
ние, като се придър-
жат възможно най-
близо до дясната му
граница.

 

Милена ПЕТРОВА
78% от родителите на деца от 1 до 7 клас

смятат, че училището трябва да възпитава и из-
гражда личности, не само да дава академични
знания. Резултатите са от национално представи-
телно проучване, проведено от Глобал Метрикс
по поръчка на Център за приобщаващо образова-
ние.

Изследването извежда тенденцията, че кому-
никацията с учителите е по-интензивна в начал-
ните етапи на образованието и с времето отслаб-
ва. 80% от родителите на деца между 1 и 4 клас
общуват поне няколко пъти в месеца с учителя,
докато при родителите с деца между 5 и 7 клас
този дял е 50%. Над 70% от родителите общуват с
учителите няколко пъти в месеца или дори по-
често, а под една трета от родителите имат кон-
такт с учителите само на родителски срещи. Ос-
новните поводи за комуникация с учителите са
свързани с проблеми в обучението (46%) или по-
ведението на ученика (45%). Само 22% от родите-
лите получават обратна връзка при позитивни ре-
зултати в обучителния процес и едва 16%
твърдят, че учителите им дават информация за
позитивното поведение на детето.

94% от родителите са доволни от образование-
то, което получава детето им в общообразовател-
ните училища в България. 65% твърдят, че като
цяло са доволни, а 28% споделят, че са изключи-
телно доволни от училището. Само 6% от родите-
лите са по-критични към общообразователната
система. Неудовлетвореността е концентрирана
в малки, но по-високо статусни групи родители,
предимно в големите градове, сред хората с вис-
ше образование, които имат и по-високи очаква-
ния към образованието на своите деца. Запитани
каква е ролята на училището за децата 42% от
родителите биха искали освен базово образова-
ние и знания за света, училището да развива со-
циални умения и умения за критично мислене.
44% разчитат учителите да развиват творческия
потенциал на децата, а 47% очакват училището
да възпитава в норми на поведение. Сред оста-
налите социални групи очакванията към образо-
вателния процес се свеждат основно до получа-

Училището трябва да изгражда личност, смятат родителите в България
ване на знания (75%) и подготовка на учениците
за следващите етапи на образование (70%).

Отношенията между учители и родители са
съпроводени с голяма степен на доверие и под-
крепа.

Между 40 и 60% от родителите изразяват дове-
рие в учителя относно преценката му за отделно-
то дете. Най-високо е доверието в преценката на
учителите относно образованието на децата (64%
от родителите твърдят, че имат пълно доверие на
учителите, а 34% - донякъде се доверяват). На
следващо място е преценката за поведението на
детето (55% от родителите имат пълно доверие
на учителите, 40% - частично). Българските роди-
телите са по-резервирани, когато става въпрос
за специфичните нужди и индивидуалното раз-
витие на детето (пълно доверие изразяват 42%, а
49% се доверяват донякъде).

Изследването се провежда в рамките на
проект „Едно училище за всички”, който се осъ-
ществява с подкрепата на фондация „Америка
за България” и ще обучи учители и специалисти
от 5 общообразователни училища в страната.
Център за приобщаващо образование работи с
училищата-партньори по проекта, за да създаде
български модел за изграждане на приобщава-
що училище, който в последствие да помогне на
повече училища. Независимо от усилията на
държавните институции и модерната нормативна
база, едва 40% от родителите на деца от 1-ви до
7-ми клас в България знаят какво е приобщава-
що образование.

88% от родителите споделят, че очакват приоб-
щаващата класна стая да има позитивен ефект
върху техните деца. Повече от половината оча-
кват развиване на умение за общуване с „раз-
лични“ хора (56%) и умения за разбиране и прие-
мане на различието (52%). 31% виждат полза за
всички деца в класната стая от въвеждането на
разнообразни методи и подходи на обучение.
Все пак 22% от българските родители се страху-
ват, че децата със СОП биха свалили нивото на
класа, а 11% се опасяват, че и тяхното дете би
могло да придобие подобни затруднения в
следствие на общуването с другите.

  Българска браншова асоциация пътна бе-
зопасност безвъзмездно предостави на Аге-
нция „Пътна инфраструктура“ 620 м допълни-
телна ограничителна система за по-висока за-
щита при движението на мотоциклетистите.
Инж. Илиана Захариева, член на Управителния
съвет на АПИ, получи сертификата за дарение
от председателя на УС на ББАПБ- Николай
Иванов. Първите пилотно монтирани допълни-
телни защитни елементи са на участък от под-
балканския път I-6 София – Карлово- Бургас,
след село Долно Камарци и преди разклона
за село Буново. Отсечката, преминаваща през
Гълъбец, е с доста остри завои, големи накло-
ни и е предпочитан маршрут от мотоциклетис-
тите. Допълнителната защита са хоризонтални
метални ленти, с които се обезопасява стълбът
на ограничителните системи. Те са без остри
ръбове като по този начин предпазват мото-
ристите от нараняване при падане или удар и
не позволяват плъзгане под оградата. „Пос-
тавяме началото на добра инициатива и то в
седмицата, в която в държавите от ЕС, по идея
на Европейската организация на службите на
пътна полиция, са дните за повишаване изпол-
зването на обезопасителни системи за всички
участници в движението. Вярвам, че това е до-
бър знак”, заяви Илияна Захариева.

 Основните травми при пътно-транспортни
произшествия с мотоциклетисти са след из-
губване на управлението и удар във вертикал-
ния стълб на ограничителната система. През
2013 г. при пътни инциденти с мотористи само
на територията на Областна дирекция МВР-Со-
фия са ранени 19 души, а двама са убити. От
началото на година досега са ранени 11 чове-
ка, а 4 са загинали.  Повишаването на безопас-
ността на пътната инфраструктура чрез добав-
яне на система за защита на мотоциклетисти-
те, която се монтира заедно с пътно-ограничи-
телната система за задържане на превозното
средство в обхвата на пътя, е една от задачите,
посочени в Националната стратегия за по-
добряване безопасността на движението по
пътищата на България до 2020 г. През 2012 г.
Европейската комисия по стандартизация
одобри стандарт CEN/TS 1317-8, свързан с ог-
раничителните системи за пътища за мотоцик-
лети, които намаляват влиянието на удара при
сблъсък с предпазната ограда. Подобни за-
щитни елементи вече се монтират по пътищата
в Германия, Италия, Испания и други европей-
ски държави.
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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

М
о

ж
е

 д
а
 в

и
д

и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к

л
а
м

н
и

 к
а
р

е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е

к
т

р
о

н
о

т
о

 и
з
д

а
н

и
е

, 
н

а
 в

е
с
т

н
и

к
а
 w

w
w

.s
a
p

e
rn

ik
.i
n

fo

КЪЩИ
1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата  - 29 999 евро
2. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
3.Изток/зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ-26 900 евро
4. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
5. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна – 12 800 евро
6. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
7. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 8 888 евро
8. С. Студена, към  яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
9. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена – 36 500 евро
10. С. Студена,ЗП-35м2+гараж и мазета,
двор-250 м2, реставрирана -15 400 евро
11. С. Ковачевци-център, РЗП-110м2, двор-1.100 дка,
ВиК, гараж, лятна кухня, бунар – 13 900 евро
12. с. Големо Бучино, нова, луксозна,
обитаема от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 - 58 999 евро
13. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня-11 999 евро

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2 - 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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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 - 35 000 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 - 19 100 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. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 35 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 29 500 лв.
6. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 32 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 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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Имоти, реклами8 16 септември 2014 г. Съперник

0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-

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

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

Давам апартамент под наем, изгодно,
кв. Изток, двустаен, обзаведен - тел. 0897/
668 608
Давам под наем, луксозни помещения за

офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/953
050; 0899/588 545

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, ин-
жекцион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в
движение. За информация тел. 0888 311 312.

Продавам двустаен апартамент,
Дараците, идеално състояние, ново
обзавеждане и РVС дограма - тел. 0898/
634 520
Продавам или давам под наем  офис, Ид-

еален център на Перник, 16 кв.м - тел. 076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма, пано-

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

двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел.

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

мещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв.
Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39
20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение, 90

кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Ме-
тодий 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 АГЕ-

НТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Невалидна диплома серия М №003438
рег. №217-5 от 28.03.1978 г. на Бойка
Стойнева Чудилова

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
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КЗП завежда колективни искове
срещу трите телекома

Комисията за защита на потребителите завежда колективни искове
срещу трите мобилни оператора заради прекомерно високи неустойки
при прекратяване на договори.

От комисията са установили, че и при трите телекома има
неравноправна клауза в общите условия на срочните договори.

Тя предвижда клиентите да заплатят прекомерно висока неустойка
- всички месечни такси до изтичане срока на договора в случай на
прекратяването му по тяхно желание, независимо по каква причина.

Така, например, когато потребителят пожелае да прекрати договора
дори поради лошо качество на услугите, неправилно или неточно
изпълнение на договора от доставчика, промяна на адреса и
невъзможност от телекома да я достави на новия адрес или при други,
подобни обстоятелства, потребителят се задължава на базата на
въпросната неравноправна клауза да плати на оператора
необосновано висока неустойка.

"Така уговорената неустойка, включена в договорите, е изцяло
санкционна и излиза извън предвидените по закон присъщите функции
на неустойката – обезпечителна, обезщетителна и санкционна, които
трябва да са налице едновременно", обясняват от комисията.

В конкретния случай клаузата попада в хипотезата на текст от Закона
за защита на потребителите (чл.146 ал.2), който се отнася за
предварително изготвени клаузи, върху чието съдържание
потребителят не е имал възможност да влияе.

"В този смисъл клаузите, предвиждащи, че в случай на прекратяване
на срочен договор по инициатива на потребителя и независимо от
основанието за това, то той дължи неустойка в размер на всички
месечни абонаментни такси, дължими до изтичане срока на договора,
са неравноправни, тъй като принудително обвързват потребителя и
водят до явно неравновесие между правата и задълженията на двете
страни по договора", коментират от КЗП.

Комсията е изпратила писма до трите мобилни оператора и е
препоръчала да се коригират неравноправните клаузи в определени
срокове.

Телекомите обаче не са се съобразили с препоръките, поради което
КЗП завежда колективни искове срещу тях за прогласяване на
въпросните клаузи за нищожни.

Стотици нелегални имигранти
се удавиха в Средиземно море

Стотици нелегални
имигранти от Африка са
се удавили в последни-
те дни в Средиземно мо-
ре, след като лодките, с
които са пътували, се
обърнали.

500 имигранти може
да са загинали, след ка-
то лодката им потънала
в Средиземно море ми-
налата седмица, съоб-
щи Международната ор-
ганизация за миграция
(МОМ), цитирайки думи
на оцелели.

Двама палестинци, из-
вадени от водата от то-
варен кораб в четвъртък,
след като лодката им се
преобърнала близо до
Малта, заявили, че на
плавателния съд е има-
ло около 500 пътници. Тя
била разбита нарочно от
трафикантите на хора.

"Двама оцелели, до-
ведени в Сицилия, ни ка-
заха, че на борда е има-

ло най-малко 500 души. Деветима други оцелели били спасени от гръцки и малтийски кораби,
но всички останали изглежда са загинали", заяви Флавио Ди Джакомо, говорител на МОМ в
Италия, цитиран от АФП и БГНЕС.

Според оцелелите, сирийските, палестинските, египетските и суданските имигранти потег-
лили от град Дамиета в Египет на 6 септември и били принудени да сменят лодки няколко пъти
по време на плаването си до Европа.

Трафикантите, които били в отделна лодка, наредили на имигрантите да се качат в по-малък
плавателен съд, който според мнозина имигранти бил твърде малък, за да ги издържи. Когато
те отказали да се качат в новата лодка, трафикантите  блъснали в нея своята лодка и тя се
преобърнала, съобщава организацията.

Италианската полиция е започнала разследване на корабокрушението.
Други около 200 нелегални имигранти от Африка са се удавили вчера край либийския бряг,

след като корабчето им се обърнало, съобщи говорител на либийския флот, цитиран от Франс
прес и БТА.

Трийсет и шест души, между които три жени, са били спасени от флота. Предполага се, че на
корабчето е имало поне 200 имигранти.

Сигнал за корабокрушението до либийския военноморски флот подали рибари, които се
натъкнали на десетки трупове на удавници във водата на десетина мили от западния крайбре-
жен град Таджура.

Либия е една от транзитните страни по пътя на нелегалните африкански имигранти към Евро-
па.

Последната драма край либийските брегове беше в края на август, когато морето погълна
близо 170 африканци, припомня АФП.

Около 2380 имигранти и кандидати за убежище са били спасени през уикенда от италиан-
ския ВМФ.

ББЦ се кани да блокира границата с Турция за изборите
"България без цензура" ще блокира границата с Турция при "Капитан Ан-

дреево" от 1 октомври до 6 октомври, за да не допусне автобуси с избирате-
ли за вота.

Това съобщи на пресконференция председателят на партията Николай Ба-
реков, цитиран от БТА. Той отправи своеобразен ултиматум към президента
Росен Плевнелиев и премиера Георги Близнашки "да спрат вноса на гласо-
подаватели от Турция, ако не искат граждански размирици".

Бареков поиска българските власти да наложат законна блокада на грани-
цата.

От "България без цензура" ще организират автобуси за българи, живеещи
в Румъния, за парламентарните избори на 5 октомври, като отговор на авто-
бусите от Турция.

След вота от партията ще предложат Народното събрание да въведе обра-
зователен ценз за избирателите и задължително гласуване.

За да получиш избирателна книжка и да гласуваш, трябва да си положил
изпит по български език - устен и писмен, на ниво 8 клас, обясни идеята
Николай Бареков.

Тези над 100 000 души с български паспорти от Босфора, които се очакват
да дойдат у нас за вота са готов купен вот за ДПС, смята той.

Относно срещата на председателя на ДПС Лютви Местан с турския прези-
дент Реджеп Ердоган, лидерът на "България без цензура" коментира, че Мес-
тан се е показал като национален предател, не по-малък от Касим Дал (който
по-рано се срещна с Ердоган - б.р.).

От партията възразиха и срещу допуснатия от ЦИК брой секции в Турция.
Според лидера на Земеделския народен съюз Румен Йончев сега, когато е
гръмнал скандалът с 4000 фалшиви регистрации в Турция от един IP адрес,
става ясно защо "България без цензура" няма член в ЦИК.

Изборите са ключов елемент от националната сигурност, каза още Баре-
ков.

”Южен поток” тръгва бавно и постепенно
“Газпром“ внесе

100 млн. евро в
капитала на
компанията South
Stream Transport,
фирма строяща
“Южен поток,
съобщиха от
газовия холдинг.

Бордът на
директорите на
"Газпром" одобри
на 10 септември
внасянето на
сумата от 100 млн.
евро.

South Stream
Transport B.V. е
с ъ в м е с т н а
м е ж д у н а р о д н а
фирма, създадена
за проектирането, строителството и експлоатацията на морския
газопровод, който ще мине по дъното на Черно море и ще свърже
руския и българския бряг.

Междувременно стана ясно, че бившият министър на икономиката и
енергетиката Драгомир Стойнев е подписал протокол за взимане на
заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ) от „Газпром” за участие в
проекта „Южен поток” при лихва 4.25% лихва, съобщи вицепремиерът
Екатерина Захариева. Част от тези пари са вложени в дружеството,
което ще строи трасето, другите се пазят в Уникредит Булбанк. Според
Захариева, България има нужда от този проект, но първо трябва да се
договорят транзитните такси за газа.

Парите, които е похарчил БЕХ, са за увеличаване на капитала на
"Южен поток - България", срещу което се обяви икономическият
министър Васил Щонов. Тръбите за подводната част на "Южен поток"
вече са доставени на Пристанище Варна.

50% от South Stream Transport B.V. се държат от "Газпром" , а
останалата част е разделена между италианската ЕНИ (20%),
германската "Винтерсхал" и френската "Електрисите дьо Франс" (по
15%).

"Южен поток" е глобален инфраструктурен проект на "Газпром" за
изграждането на газопровод с капацитет 63 млрд куб. м.

Неговата цел е да диверсифицира маршрутите за доставка на руски
природен газ за страните от Южна и Централна Европа. Предвижда се
първите количества газ да потекат по тръбата в края на 2015 г. Очаква
се газопроводът да започне да работи с пълен капацитет през 2018 г.
Морският участък от газопровода се състои от четири тръби, дължината
на всяка една от тях е над 930 км.
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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"Север- юг"- сериал, с.2, еп.24
21:30"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./ - токшоу
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
22:00"Съдби на кръстопът"
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Момчетата на Пи Джей" - сериал
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Светиците тв филм/4 епизод/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 /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Бурен свят тв филм/25 епизод/
13:40Войната на таралежите тв филм/
14:50Завръщане от Рим тв филм/2 серия/
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 /5 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:
20:30Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
21:00Референдум
22:25Парламентарни избори 2014:
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014:
23:00Зелена светлина
23:05Момчетата от "Медисън авеню" т
23:55Бързо, лесно, вкусно
00:05Денят започва с Култура /п/
01:20По света и у нас /п от 20:00/
01:50Референдум: Гласоводител /п/
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.

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ден, скрил много пре-

дизвикателства в себе
си. Днес ще имате сили

и желание да свършите много от не-
щата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста ви-

сока цена. Вашата вътрешна приро-
да е да виждате истинската стой-
ност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знаете

какъв избор да направите в профе-
сионалната сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на оби-

чайните, сигурни неща.
По възможност не се

впускайте в нови проекти. Ще има-
те нужда от стабилност, от добра
храна, от добро отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви

ще са резултатите от вложениете
усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадателни сте, но

вършейки работата на
другите, им отнемате
възможността да се

р а з - виват и учат сами уро-
ците си. Помагайте, вдъхновявай-
т е .

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изнена-
дате колко от неща-

та, които казвате на другите,
всъщност имате нужда да ги каже-
те на себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите не-
що, толкова по-рядко

ще го наричате работа. Намерете
онези неща, които ви правят ис-

тински щастливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но

само тогава, когато ви поискат по-
мощ. Днес ще имате нужда да се съ-
ревновавате, да се конкурирате, да
играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабил-
ност и това ще ви води

при взимането на решения.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате око-

лните с някои ваши комента-
ри. Днес не е денят на шегата, но все
пак лесно ще се измъкнете от ситуа-
ция. Но не е лошо да бъдете
умерени и да внимавате какво
говорите.
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„Ìèíüîð” óäàðè „Âèõðåí” â Ñàíäàíñêè
Два гола на Йордан Йорданов донесоха победата на „чуковете”

Мирослав Тодоров и
изведе перничани нап-
ред. В 70-та минута
на срещата обаче до-
макините успяха да
върнат равновесието
в головете на терена.
Паритетът в голово-
то съотношение се
запази само седем ми-
нути. Тогава Йордан
Йорданов отново из-
веде “чуковете” нап-
ред. След още четири
минути отново Йор-
дан Йорданов отбел-
яза и на практика ре-
ши мача. до неговия
край оставаше твър-

Страницата подготви Яне Анестиев

де малко време,за да
може домакините да
реагират на головото
предимство на гости-
те.Победата изведе
перничани на четвър-
тото място в класи-
рането с актив от 10
точки, само на три
от лидера във времен-
ното класиране – “С-
ливнишки герой”. В
мача си от този кръг
“Героя” надделя без
особени проблеми на
своя терен с 4:0 сре-
щу “Спортист” (Сво-
ге) и вече събра 13
точки.

Пернишкият “Ми-
ньор” надделя с 3:1
при гостуването си в
Сандански и регис-
трира втора поредна
победа в първенство-
то на Югозападната
“В” ФГ. Всичко по-ин-
тересно в мача се слу-
чи през втората
част, а първото по-
лувреме завърши при
резултат 0:0, въпреки
че и двата отбора
можеха да поведат.
Шест минути след
подновяването на иг-
рата падна и първия
гол в мача  .Вкара го

„Струмска слава” изпусна
„Балкан” за две минути

Балкан (Варвара) и Струмска слава
(Радомир) поделиха точките след 1:1 в
мач от 5-тия кръг за първенство на
Югозападната “В” група. Зрителите на
стадион “Балкан” обаче не бива да съ-
жаляват, защото изгледаха поредния
много емоционален мач на своя
тим.Отборите на Балкан (Варвара) и
Струмска слава (Радомир) завършиха
наравно 1:1 в мач от 5-ия кръг на Юго-
западната “В” група.

 Още в 6-ата минута гостите поведоха
в резултата чрез Тодор Зюмблев. През
първата част и двата тима имаха чисти
положения, но не успяха да ги реали-
зират. За Славата със страхотен про-
пуск се отличи Иван Янчев, а най-чис-
тото положение за Балкан изпусна Па-
вел Янев.Втората част започна, както и
свърши първата и с непростим про-
пуск се отличи Иван Янчев за гостите.
В 71-та минута гостите останаха и с чо-
век по-малко, след като Ивайло Стоя-
нов бе изгонен за втори жълт картон. В
82-та зрителите станаха свидетели на
двоен пропуск - най-напред Георги Ва-
силев не успя да вкара, а след него и
Атанас Иванов не намери брод към
мрежата на съперника. При следваща-
та атака далечен снаряд на Спас Милу-
шев срещна сглобката на двете греди,
а веднага след това пак пропусна
Георги Василев.В 88-ата минута Борис-
лав Петров надскочи отбраната на
Струмска слава и разстреля с глава
вратарят Костадинов. и оформи край-
ния резултат.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
5-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Балкан – Пирин  0:2
Германея – Чепинец        1:2
Оборище – Беласица       2:0
Конелиано – Места          1:0
Балкан – Стр.слава            1:1
Вихрен – Миньор              1:3
Рилски сп. 0 Велбъжд      0:1
Сливн.герой – Спортист  4:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Сливн.герой     17:3      13 т.
2.Оборище          14:1       13
3.Пирин(ГД)         7:2       11
4.Миньор             13:5       10
5.Беласица          5:2       8
6.Велбъжд           8:5        7
7.Стр.слава          7:7       7
8.Витоша              2:3       7
9.Вихрен              9:12       7
10.Балкан             6:10        7
11.Чепинец         5:7       6
12.Места              3:9       4
13.Конелиано     3:10       4
14.Спортист          2:10       4
15.Рилски сп.      2:7       2
16.Германея       2:12       1

“Чорни” загуби в Брезник
с 0:1 от “Витоша”(Д. Диканя)

Отборът на брезнишкия “Чорни” регис-
трира първа домакинска загуба във втория
кръг от първенството на Югозападната “В”
група, като отстъпи с 0:1 на своя стадион
на “Витоша”(Долна Диканя). Гостите отбел-
язаха своето попадение в 29-та минута, а
през втората част хладнокръвно отбиваха
атаките на гостите и в последните пет ми-
нути на мача можеха да вкарат на два пъ-
ти. Първо техен футболист улучи дясната
греда на вратата на домакините, а след то-
ва вратарят на “Чорни”Кирил Иванов успя
да избие топката след като трима футбо-
листи на гостите излязоха сами срещу не-
го. Съвсем в края на срещата домакините
имаха претенции към главния съдия Вла-
дислав Светославов за дузпа в тяхна пол-
за, той обаче отсъди само пряк свободен
удар. След куп разправии той беше изпъл-
нен, но не даде очаквания резултат, а се-
кунди след това Светославов даде край на
срещата.

Ще картотекират
Милан Борян

Канадският национал Милан Борян ще
бъде картотекиран навреме в УЕФА и ще
може да застане на вратата срещу Ливър-
пул. Първата среща на разградчани в гру-
повата фаза на Шампионската лига е утре
вечер от 21:45 часа на “Анфилд”.В Лудого-
рец бяха притеснени, че жълтата карта на
играча се бави и може да бъде изпуснат
срока за картотекиране, но в крайна смет-
ка тя пристигна навреме.Борян бе привле-
чен на пожар след контузията на Иван
Чворович. Владислав Стоянов пък е нака-
зан и имаше вероятност Георги Аргилашки
да застане под рамката срещу Ливърпул.
Резерва на Борян на „Анфилд“ ще бъде
младият вратар Емил Господинов.

„Буря”(Кошарево) и
„Бенковски”(Копаница)
публиката на домаки-
ните  е налетяла на
гостите, твърдят
очевидци. За радост ,
пострадали няма, но
пък го е отнесло авто-

бусчето, с което са
пътували гостуващи-
те футболисти. То е
със счупено стъкло.
Със случая ще се зани-
мае дисциплинарната
комисия към Облас-
тния съвет на БФС. 

Още във втория
кръг на първенството
на областта нашен-
ските нрави дадоха
воля на простотията.
След приключване на
мача от група „А”  2
между отборите на

Счупиха стъкло на автобус в Кошарево

ни. Според Назарян в
поне четири схватки
нашите са били още-
тени по подобен на-
чин.И понеже едно
зло никога не идва са-
мо, ветеранът Вла-
дислав Методиев (98
кг) се контузи в 1/4-
финала с финалиста
Хеслер (Германия) и
отпадна след две по-
беди на старта.Така
България остана са-
мо с един бронзов ме-
дал (на Тайбе Юсеин
при жените) и повто-
ри най-лошото си кла-
сиране на световно в
новия век - от Дания
2009.От 106-те дър-
жави участнички от-
личия общо в трите
стила борба заслужи-

ха 27 страни като 14
ликуваха с шампион.
С най-много злато си
тръгват Русия (6) и
Япония (5). Останали-
те титли отидоха
на адрес - Армения (2)
Франция, САЩ, Иран,
КНДР, Сърбия, Куба,
Унгария, Германия,
Азербайджан, Монго-
лия и Турция.Резулта-
ти на българите: 59
кг Иво Ангелов - Баг-
хумян (Испания) 8:0,
Берге (Норвегия) за-
губа при 1:1, 98 кг
Владислав Методиев
- Тимченко (Украйна)
3:2, Карвальо (Вене-
цуела) 4:0, Хеслер
(Германия) отказване
заради контузия при
2:7.

Старши треньо-
рът на националите
в класическия стил
Армен Назарян про-
тестира срещу тен-
денциозно съдийство
срещу България на
световното по бор-
ба, пише ”Труд”. На-
шият щаб пледира за
намеса на Цено Це-
нов, член на изпълко-
ма на Обединена све-
товна борба (UWW) и
шеф на европейската
централа, но едва
след края на шампио-
ната в узбекистан-
ския Дворец на спор-
та. Повод да избухне
недоволството ста-
на 1/8-финалът на
световния шампион
Иво Ангелов (59 кг),
загубил сензационно
от Берге (Норвегия).
Българинът водеше с
1:0, но реферите са-
мо за 1 минута му
отсъдиха рекордно
бързите за цялото
първенство две пре-
дупреждения за па-
сивност. Второто
автоматически озна-
чаваше точка и
съответно загуба
при 1:1 за национала

Азарян скочи срещу съдиите
за загубата на Иво Ангелов



АПРОПО

В КОВАЧЕВЦИ ЕДВА ДОЧА-
КАХА НАЧАЛОТО НА НО-
ВАТА УЧЕБНА ГОДИНА, за
да станат център на просвет-
ното дело в България. Шаб-

лонното говорене за 15-ти септември,
облъчило хиляди училища в България, в
малката община имаше друг смисъл. И
друг шаблон. Единственото общинско
училище - това в Калища, отказа да
приеме децата бежанци и хвърли в па-
ника цялата образователна система.
Въпросът стигна чак на министерско
равнище, да не говорим какви страсти
се разпалиха в селските махали. Има ли
чужденецът право на образование в
България, е приложната философска те-
ма, по която местните са постигнали
някакъв завиден консенсус. Не, не, три
пъти не! Радикализирането придоби
епидемични размери, а местните общи-
нари побързаха да ударят по масата и
да дадат срок – до 30 октомври всички
бежанци да се омитат! Така се печели
известност, въпросът е дали е позитив-
на. А иначе положението е – има чуж-
денци, няма училище, няма чужденци,
има училище. Сега вече разбрахме, че
освен радикален ислям, имало и ради-
кални ковачевчани...

СКОРО СЕ ОЧАКВА ПЕРНИК ДА
СЕ СДОБИЕ С НОВА ОГНЕНА ПРИ-
ДОБИВКА. По-точно – противоогнена.
Откриването на новата сграда на огне-
борците, което по някакъв стар график
трябваше да стане в деня на професио-
налния им празник – Кръстовден, се
премести в недалечното бъдеще. Може
би когато завърши ремонтът на приле-
жащата улица „Бяла Слатина”. Послед-
ната в момента е подложена на тотален
ремонт, какъвто не е виждан от десети-
летия. И правилно. Преди да я разръч-
кат, тя приличаше на всичко друго, но
не и на асфалтов път за автомобили. А
екстравагантната идея тежките противо-
пожарни коли при възникнала ситуация
да обикалят през Колелото и „Проучва-
не”, за да стигнат центъра на града, бе-
ше направо налудничава. Затова праз-
никът за огнеборците е подготвен да бъ-
де „две в едно” – нова сграда плюс но-
ва улица, по която противопожарните
автомобили ще бъдат доста по-адекват-
ни.

1216 септември 2014 г.

Ïðîäúëæàâà ðàáîòàòà ïî òðè æåñòîêè óáèéñòâà
Отново разследват разстрела на Мечан, смъртта на сервитьора и на Главата

Откраднаха лек автомобил
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е откраднат в Перник,
съобщиха от полицията. Сигналът е
бил подаден на 13-ти септември от 34-
годишна перничанка. Жената се опла-
кала в МВР, че колата й, марка „Сеат
Леон”, е отнета противозаконно. Пос-
традалата обяснила, че возилото е би-
ло на ул. „Благой Гебрев” в перниш-
кия квартал „Изток”. Автомобилът е
обявен за издирване.

Започнато е досъдебно производс-
тво.

нов не е намерен.
Продължава издир-

ването на килърите и
на друг небезивес-
тния перничанин  -
Венцислав Димитров,
по-известен с прякора
Мечан. Той бе разс-
трелян в нощта на
19-ти  май м.г. Тялото
му бе надупчено като
решето, от него бяха
извадени 19 куршума.
Венцислав намери ги-
белта си пред луксоз-
ния бар „Лого“ в пер-
нишкия квартал «Из-
ток», който приживе
бе негова собстве-
ност. В средата на
февруари 2013-та го-
дина Мечан бе обявен
за общонационално
издирване, тъй като
според полицията
той бе главният запо-
дозрян за обира на
трезора в Кърджали.
К р и м и н а л и с т и т е
смятаха, че Димитров
е бил част от органи-
зираната престъпна
група на Валентин Ки-
рилов – Пуйката. На 4
март Мечан бе задър-
жан, но прекара в аре-
ста само 24 часа, тъй
като разследващите
не успели да съберат
достатъчно доказа-
телства срещу него.

Два месеца по-късно
той бе убит, а резс-
трела му е бил заснет

от охранителните ка-
мери на бара. В послед-
ните мигове от живо-
та на Венцислав до не-
го е била неговата
приятелка Сашка. Ми-
нути след полунощ
двамата се качили в
джипа на Мечан, кой-
то бил паркиран на
улицата срещу бара
му. Венцислав вървял
отпред. Той се качил в
джипа, след което от-
ворил вратата, за да
се качи приятелката
му. В този момент до
возилото се прибли-
жил непознат мъж,
който започнал да
стреля. Той изпразнил
близо един пълнител
с куршуми. Мечан из-
дъхнал на място.

Основните версии
за убийството, по
които започнаха рабо-
та разследващите,
бяха от разчистване
на сметки до отмъще-
ние.

Първото покуше-
ние срещу Мечан бе на
22 юли 2008-ма годи-
на. На 22-ми юли той
бе прострелян в раме-
нете с три куршума,
отново пред собстве-
ното му заведението.
Тогава обаче оцеля.
Миналата година оба-
че килърът, който и
до днес не е открит,
успя.

нието за обжалване и
протест в Апелатив-
ния съз, откъдето то
е върнато за ново
разследване.

„Работим много
усилено. Има запо-
дозрян с ДНК под нок-
тите. Делото има
шанс да бъде доказано
нае 100%”, заяви ди-
ректорът на полиция-
та комисар Славчо
Станиславов.

Второто убийство,
по което усилено ра-
ботят пернишките
криминалисти, е на
62-годишния серви-
тьор Георги Иванов,
чиито труп бе наме-
рен  на 22 януари м.г.
над автогарата в
Перник. Още тогава
от полицията заяви-
ха, че най-вероятно
Иванов е бил пребит
до смърт с цел гра-
беж, защото при огле-
да на местопрестъп-
лението е било уста-
новено, че от  трупа
на Георги са задигна-
ти златни пръстени,
изчезнали и парите,
които носел у себе си.
Сервитьорът е почи-
нал от тежките
травми, повечето от
които по главата, по-
лучени при побоя. До
момента, въпреки
усилията на полиция-
та, убиецът на Ива-

Започна новата учебна година
и в ТПГ ”Мария Кюри”

педагогическият екип
ще даде всичко от се-
бе си в процеса на ус-
вояването на знания-
та, за да може да се
представят успешно
на зрелостните изпи-
ти. „Започваме нова-
та учебна година с ед-
на нова стара паралел-
ка -„Металургия на
черните метали”, в
която има 17 учени-
ци. Допълнихме оста-
налите паралелки до
29 ученици, имам
предвид тези от пре-
дишните две години.
Така че новата 2014/

2015г ТПГ”Мария Кю-
ри” започва с 63 уче-
ници самостоятелна
форма и 130-дневна.
Базата ни е в изрядно
състояние. Единстве-
ното, което ни оста-
на е в УПК да оправим
прозорците и фасада-
та, но това ще стане,
когато получим
средства, което оча-
кваме да стане в края
на идния месец. Няма-
ме промени в педаго-
гическия състав с из-
ключение на това, че
се разделихме с един
външен лектор.

Силвия ГРИГОРОВА
Празнично беше от-

криването на новата
учебна година и в ТПГ
”Мария Кюри”. Заради
прогнозата за дъжд,
тържеството се про-
веде в сградата на
училището. По тра-
диция  първокурсни-
ците от паралелката
„Металургия на чер-
ните метали” бяха
посрещнати тържес-
твено. В приветс-
твието си към учени-
ците, директорът на
гимназията- Недялка
Илиева ги увери, че

700 000 лева струват ремонтите
на училищата в Перник

Милена ПЕТРОВА
Около 700 000 лева струват ремонтите

на учебните заведения в община Пер-
ник, съобщи ВрИД кмет Илинка Никифо-
рова. От тях 170 000 са от училищните
бюджети. Останалата част от сумата –
над 500 000 лева, се предоставя от бю-
джета на общината. В част от сградите
ремонтите са продължили през цялото
лято. По-мащабни строителни дейности
са извършваните в сградата на ОУ “Св.
Иван Рилски” и на Природо-математи-
ческата гимназия в Перник. Шест от
класните стаи, в които ще учат първок-
ласниците, са основно ремонтирани, а в
14 стаи е подновена подовата настилка.
Ремонт е имало във физкултурния салон
и в двора на училището. В повечето от
учебните заведения са с обновени клас-
ните стаи, а в 6-то СОУ и 15-та детска
градина са ремонтирани покривите. Ре-
монт на покрива предстои и в 14-та дет-
ска градина. Сред слабите места на
сградите са санитарните възли, които съ-
що поетапно се ремонтират и оборудват.

Част от ре-
монтите ще
продължат
и след 15-
ти септем-
ври, като
строители-
те няма да
пречат на
у ч е б н и я
процес.

Любомира ПЕЛОВА
От близо година в

Перник за щастие
няма нито едно убий-
ство. Полицията оба-
че продължава раз-
следването на три
стари случая, които
потресоха миньорския
град с жестокостта
си, съобщи директо-
рът на Областната
дирекция на МВР Слав-
чо Станиславов.

Първото и най-ста-
рото от тях е това на
Велизар Добринчов –
Главата от село Яр-
джиловци. През 2010-
та година той бе наме-
рен мъртъв в кладенец
близо до гробищния
парк на селото. По
трупа бяха намерени
много следи от удари
с тръба, нанесени с
гаечен ключ, но са-
мият предмет, с кой-
то е извършено прес-
тъплението не бе от-
крит. Пред Темида бе
изправен заподозре-

ният за смъртта на
наркомана Красен Кос-
тадинов. Въпреки че
прокурорът по дело-
то поиска 20 години
затвор за обвиняе-
мия, с решение на пер-
нишкия Окръжен съд
той бе обявен за не-
винен, след като не-
гови близки и прия-
тели свидетелства-
ха, че в нощта на
убийството е бил на
риболов. Отхвърлен
бе и гражданският
иск от родителите
на убитото момче в
размер от по 100 000
лева. Оменена бе и
мярката на Красен
«задържане под стра-
жа». Мотивите за оп-
равдателната присъ-
да на Костадинов
бяха, че липсват кон-
кретни доказателс-
тва за вината му.
Роднините и адвока-
тите на семейство-
то на убития Вели-
зар изпратиха реше-


