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От полицията да
пореден път на-
помнят на гражда-
ните, да не се до-
веряват на непозна-
ти и по никакъв по-
вод да не дават па-
ри на ръка. Нито ед-
на болница, държав-
на или частна фир-
ма не действат по
подобен начин. Уни-
формените се обръ-
щат и към децата и
внуците на възрас-
тните хора, да им
заострят внима-
нието за подобни
измами и преди да
предприемат какво-
то и да било, да се
чуят по телефона
лично или с други
близки от рода. При
получаване на по-
добно обаждане, да
се уведомяват ор-
ганите на реда на
тел. 112.

 

Малко по-късно раз-
брала, че е измамена
и се обадила на поли-
цията.

Само преди седми-
ца, по абсолютно съ-
щата схема, копира-
на сякаш под индиго
– дъщеря със счупен
крак и лекар, който
иска пари, за да из-
върши спешна опера-
ция, струваща скъ-
по, изгоря друга
възрастна жена в
Перник. Тогава 74-го-
дишната старица
брои 10 бона на мо-
шениците, звъннали
й на домашния теле-
фон, за да спаси
здравето на детето
си. Последният слу-
чай показва, че ма-
кар и повече от ба-
нална, схемата на
ало-измамниците все
още върви сред пен-
сионерите.
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Два удара с един и същи почерк за седмица на ало-измамниците
Любомира ПЕЛОВА

85-годишна жена
от пернишкото село
Кладница е измамена
със сумата от 2620
лв. Неизвестни при-
ложили старата, но
работеща схема с
пострадал близък,
на когото са необхо-
дими пари за опера-
ция. Измамник поз-
вънили на домашния
телефон на пенсио-
нерката, пред-
ставяйки се за лекар
и заявил, че дъщеря
й е паднала, счупила
си е крак и са необхо-
дими пари за спешна
операция. Изплаше-
ната до смърт въз-
растна жена събрала
всичките налични
пари в размер на
2620 лева и ги преда-
ла незабавно на не-
познат, който до-
шъл пред къщата й.
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Променлива
облачност

Св. пророк
Агей.

Мчк Марин

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

Борисов 2 или
Орешарски 2?

Наричат сегашното прави-
телство „Борисов 2”. Засега двойката след
името на премиера не е оценка за свършена
работа, а за пореден управленски мандат.
Обаче възниква въпросът дали мандатът е
нов или продължение на стария, на отрече-
ния Орешарски?

Аргументи? Според спецове държавният
бюджет за 2015-та деветдесет процента
копира бюджет 2014-та. Демек, и Орешар-
ски да беше управлявал, пак същото откъм
финансова гледна точка. Второ – реформи
почти никакви. Както при Орешарски се
кърпи положението днес за утре. И трето,
най-важното- стопирана пенсионна рефор-
ма, ново замразяване на възрастта и ста-
жа. Това е вече върхът, гордостта от уп-
равлението на Орешарски, която обаче на
изборите новите пенсионери не признаха.

Та въпросът с какво „Борисов 2” е по-раз-
личен от „Орешарски 1” остава да виси със
страшна сила. По-точно –въпросът е рито-
ричен. Комай единствената разлика е, че ра-
нобудните, красивите  и умните бяха ак-
тивни по времето на Орешарски, а сега
спят дълбок зимен сън. Само заради техния
сън ли си струваше да се сменя управление-
то?

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”
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Зоя ИВАНОВА
Районата здравноо-

сигурителна каса в
Перник отваря
приемна за граждани
– информират от ин-
ституцията. Офи-
циалното откриване
с водосвет ще бъде
утре. В Приемната
ще се извършват; за-
верка на рецептурни
книжки и Протоколи;

прием  на документи
за скъпоструващи
лекарства; издаване
на здравноосигури-
телни книжки; изда-
ване на уникален код
за достъп/УКД/; по-
даване на документи
за издаване на вре-
менни удостоверени-
я, заместващи ЕЗОК
и подаване на заявле-
ния за Е и S формул-

яри.
 В Приемната ще

функционира и Дело-
водство, което мо-
же да бъде ползвано
от граждани и дого-
ворни партньори.

Тя се намира в сгра-
дата на Централна
поща- Перник. Вхо-
дът на Приемната е
откъм сградата на
ОББ.

РЗОК Перник с приемна за граждани
Пускат пари на общините за
пътни на правоимащи болни

Любомира ПЕЛОВА
На общините ще бъдат предоставени до-

пълнителни средства за пътни разходи на
правоимащи болни. Правителството одобри
допълнителни трансфери в размер на 40 789
лв. за бюджетите на общини за 2014 г.
Средствата са предвидени по централния
бюджет. Част от тях се разпределят за път-
ни разходи на правоимащите болни.

Списъкът на заболяванията и състоянията,
за които се предоставят средствата, както и
прогнозният брой на правоимащите пациен-
ти, са определени от министъра на здравео-
пазването. За четвъртото тримесечие на го-
дината за тази цел общините ще получат 27
194 лв.
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Въвеждат се редица забрани

Силвия ГРИГОРОВА
„Чокльово блато”,

което повечето жи-
тели на областта
знаят като „Бай-
кал”, ще бъде обяве-
но за защитена зона.
Това информираха
отРегионалната ин-
спекция по околната
среда и водите в
Перник. За целта Ми-
нистерството на
околната среда и во-
дите, съгласно раз-
поредбите на Закона
за биологичното
разнообразие, е из-
готвило проект на
заповед за обявява-
не на „Чокльово бла-
то” за защитена зо-

на за опазване на п-
риродните местоо-
битания и на дивата
флора и фауна. Защи-
тената зона е разпо-
ложена в землищата
на село Байкалско-
община Радомир и се-
ло Буново- община
Кюстендил. От
МОСВ напомнят, че
в едномесечен срок-
заинтересованите
лица могат да пред-
ставят на министъ-
ра на околната среда
и водите мотивира-
ни писмени станови-
ща, възражения и
предложения относ-
но посочените в
проекта на заповед-

та забрани и ограни-
чения на дейности.
Защитената зона е
разположена на площ
от 2 820 дка.

Аргументите на
еко министерството
за обявяването на
местността за защи-
тена са с цел опазва-
не на типове природ-
ни местообитания,
за постигане и под-
държане на благоп-
риятното им приро-
дозащитно състоя-
ние. Под закрилата на
закона попадат много
животински и расти-
телни видове, чиито
местообитания са ус-
тановени в този ра-

Виктория СТАНКОВА
Десет директори на

училища от област
Перник взеха участие
в регионална среща по
плана за изпълнение
на стратегията за на-
маляване на дела на
преждевременно на-
пусналите образова-
телната система  у-
ченици в периода
2013-2020 година в
най-голямото учили-
ще на Балканския по-
луостров 78 СОУ
„Христо Смирненски”
в гр.Банкя . Един от
модераторите на сре-
щата беше началника
на РИО Перник Ваня
Коконова. С презента-
ции се представиха
ОУ „Христо Смирнен-

Директори дискутираха
 отпадането на ученици

ски” Радомир, ОУ
„Христо Ботев” с.Гъ-
лъбник, ПГИ – Перник,
9-то ОУ „Темелко Нен-
ков” и СОУ „Васил Лев-
ски” Брезник. Презен-
тациите отразяваха
усилията на учител-
ските колективи в не-
леката борба срещу
отпадането на учени-
ците. Те предизвикаха
основателен интерес
сред колегите им от
областите Благоев-
град, Кюстендил,и Со-
фия. С особена ориги-
налност се отличава-
ше презентацията на
9-то ОУ „Темелко Нен-
ков” ,представяща ед-
на от най-успешните
мерки, които учили-
щето реализира като

Учредяват концесии и за
парчета от школски дворове

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник ще учредява конце-

сии и публично частно партньорство за
части от училищните дворове. Идеята
не е нова , но досега не е осъществена.
Според заместник-кмета по строителс-
твото Владислав Караилиев, с отдава-
нето на част от терените, в училищните
дворове ще бъдат изградени спортни
площадки, а от друга страна ще пос-
тъпят и приходи в хазната. Идеята е на-
мерила място в Програмата за разпо-
реждане и управление на общинските
имоти за следващата година. В нея за
отдаване на концесия чрез открита
процедура и публично-частно парт-
ньорство е включен терен от 850 кв.м. –
част от училищните дворове на 4-то, 6-
то, 9-то, 12-то и 13-то училища с пред-
назначение за изграждане на спортни
площадки. За изграждане на много-
функционална спортна площадка за
футбол, волейбол и хандбал са предви-
дени 8 629 кв.м на територията на сели-
щето „Делта хил” край Кладница, подо-
бен терен в местността „Ладовица” в
пернишкия квартал „Изток“ и 5 600
кв.м. в квартал „Драгановец”. В списъ-
ка фигурират още неизползвани с годи-
ни спортни обекти, като ледената пло-
щадка „Металург” и кортовото игрище,
северната зона на градския парк в
Перник, както и ски- писта „Цоцевица”
в планината Голо бърдо.

Оборудват трасето за
високоскоростния интернет

по линията Перник - Ковачевци
Любомира ПЕЛОВА

Тази седмица започват изпитанията на
оптичните кабелни трасета по проекта за
високоскоростен интернет, стана ясно на
пресконференция в София в края на ми-
налата седмица. Проектът е единственият
в ИКТ сектора у нас, който се финансира с
европейски средства, затова той е като
бяла лястовичка, обяви Красимир Симон-
ски, изпълнителен директор на Изпълни-
телна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи”.

В ход е доставката и подготовката за
инсталиране на комуникационното обо-
рудване на няколко трасета, сред които е
и 28 – километровата отсечка Перник-Ко-
вачевци.

Общата дължина на оптичното трасе,
което ще бъде изградено след приключ-
ване на проекта за цялата страна е приб-
лизително 870 км. Като разходи то се
равнява на изграждането на 6 км магис-
трала.

„За съжаление, над 80 на сто от разхо-
дите по проекта отиват за изкопни работи,
затова сме се договорили с Агенция път-
на инфраструктура при изграждането на
автомагистрала „Струма” предварително
да се полагат тръби и за оптичните кабе-
ли”, поясни Красимир Симонски. „Двете
институции заедно търсим решение и на
въпроси, свързани с автомотизацията на
пътищата и следенето на трафика. Места-
та, където ще има оптична свързаност от
следващо поколение, ще бъдат от полза и
за органите на КАТ”, допълни той.

Проектът трябва да приключи през май
2015 г. Оптичното трасе ще осигури свър-
заност на 29 общини и 24 населени места
или на 7% от територията на страната. Дос-
тъп до високоскоростен интернет от след-
ващо поколение ще имат 277 765 души,
което е 8% от населението, живеещо из-
вън областните градове и столицата или
4% от населението на България.

Общата стойност на проекта е 39 млн.
лв., като 85% от общите допустими разхо-
ди са съфинансирани от ЕФРР и 15% от
Националния бюджет. Проектът се осъ-
ществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Регионално разви-
тие”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регио-
нално развитие.

превенция на ранното
отпадане – Проект
„Училище за усмивки”
по оперативна прог-
рама „Развитие на чо-
вешките ресур-
си”.,чиято основна
цел е изграждане на
ефективен и устой-
чив училищен модел ,
насочен към подобр-
яване на условията за
равен достъп до ка-
чествено образова-
ние на ученици  в не-
равностойно положе-
ние. Голяма част от
презентациите бяха
насочени към превен-
ция на ранното отпа-
дане на учениците от
малцинствените гру-
пи, тъй като там про-
центът е най-висок.
Във всяка от тях бяха
анализирани причини-
те за отпадане, гру-
пирани като етнокул-
турни, икономически,
социални , образова-
телни и здравни. В
края на срещата за-
местник-министър
Ваня Кастрева об-
яви,че е изключител-
но доволна от рабо-
тата на педагозите
през двата дни и е
убедена,че нелеката
битка с предотврат-
яване на преждевре-
менно напускане на
училище ще бъде до-
ведена до успешен
край.

йон. Сред тях са: вид-
ра, пъстър пор, евро-
пейски вълк, обикно-
вена блатна косте-
нурка,жълтокоремна
бумка, голям гребе-
нест тритон, бръм-
бър рогач, европей-
ска горчивка. В грани-
ците на защитената
зона се въвеждат ре-
дица забрани. Сред
тях са: отводняване,
коригиране, преграж-
дане с диги, промени
във водното ниво
чрез нови водовзема-
ния за различни нуж-
ди, употреба на про-
дукти за растителна
защита, лов на хищ-
ници от 1 април до 30
юни, промяна на начи-
на на трайно ползва-
не на ливади, блата и
водоеми, залесяване-
то и превръщането
им в обработваеми
земи и трайни насаж-
дания, добив на дър-
весина и биомаса в го-
рите освен в случай
на увреждане на над
50% от запаса в
следствие на природ-
ни бедствия, търсе-
не, проучване и добив
на подземни богатс-
тва с изключение на -
добив на торф за ме-
дицински цели, паша в
горските терито-
рии,премахването на
характеристики на
ландшафта като: си-
нори, защитени гор-
ски поясни, каменни

огради, и живи плето-
ве при ползването
на земеделските земи.

 Нарушителите на
тези разпоредби ще
бъдат санкционират
строго съгласно раз-
поредбите на Закона
за биологичното раз-
нообразие.

  Предложението на
Регионалната инспек-
ция по околната сре-
да и водите в Перник
за промяната на ста-
тута на „Чокльово
блато” датира преди
повече от две годи-
ни. Целта бе да се за-
пази ценната флора и
фауна в него от посе-
гателства и от нови
еко катастрофи като
тази, която стана
през февруари 2012г
в следствие на ком-
прометирането на
преливника на езеро-
то. В резултат на
това не малка част
от водата изтече по
канала.

Недостатъчният
обем на вода в езеро-
то и дебелия лед уве-
личиха драстично об-
разуването на газ ме-
тан, който стана
причина за масово-
то измиране както
на рибата в него, та-
ка и на други водни
организми. И както
може да се предполо-
жи, виновни за тази
еко катастрофа
нямаше.

Общинските кметове искат
среща с депутатите ни

Любомира ПЕЛОВА
Кметовете на шестте общини от Перниш-

ка област настояват за среща с четиримата
народни представители от региона, която
трябва да се състои преди да бъде приет
държавния бюджет за 2015 година. Идеята
е на градоночалника на Земен Димитър Со-
тиров. Областният управител Ирлена Соко-
лова се е ангажирала да посредничи и сре-
щата вероятно ще се състои рано сутринта
в понеделник. Всъщност тя е трябвало да
стане още на 9-ти декември, но се е отло-
жила заради извънредните заседания на
парламента във връзка с приемането на
държавния бюджет.

За подобна среща с пернишките парла-
ментаристите идея има и председателят на
ОбС в Перник Милан Миланов, който неед-
нократно е заявявал, че добрите неща мо-
гат да се случат само ако всички гледат в
една посока и работят заедно.

Подобни срещи е имало в минали години.
Те са провеждани главно при подготовката
на общинските бюджети, а местните адми-
нистрации са търсили съдействие от депу-
татите най-вече за осигуряване на повече
целеви средства, но случаите, в които това
се е случило са едва 3-4. Градоночалници-
те се оплакват главно от недостатъчно па-
ри, определени за зимно почистване, за ре-
монт на пътищата, недостатъчни средства
за капиталови разходи. Дали ще има реа-
лен резултат от предстоящата среща, вре-
мето ще покаже. Управниците на малките
общини ще настояват за съдействие, но не
са оптимисти, заради случвалото се назад
във времето. Обещания се дават, после ре-
зултат няма.
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Това каза зам.председателят на Народното събрание Росица Янакиева

Д-р Вяра Церовска с
пореден приемен ден

Зоя ИВАНОВА

Бюджетът на стра-
ната трябва да се
приеме най-късно до
неделя, за да може в
броя от вторник на
Държавен вестник
той да бъде публику-
ван. Така второсте-
пенните разпредели-
тели на бюджета ще
могат да започнат ра-
бота по изработване
на своите бюджети
за следващата година
– това каза вчера в
Перник зам.председа-
телят на Народното
събрание Росица Яна-
киева. „През тази го-
дина е заложен бю-
джет, който до гол-
яма степен наподоб-
ява този от 2014 го-
дина. С реалистични-
те очаквания за при-
ходи. Ние залагаме
ръст от 0.8 % брутен
вътрешен продукт.
Според опозицията
това е нисък показа-
тел, но експертите
които са го предложи-
ли са стъпили на реа-
листични очаквани-
я.Дай боже тези ек-
сперти да се окажат в
грешка и брутния
вътрешен продукт да
е по-висок. В разходна-
та част на бюджета
са заложени средства,
които обезпечават
различни политики,
но при ясни изисква-
ния да има промяна в
сектори като здра-

веопазване, образова-
ние, МВР. Безспорно
най-очаквана е рефор-
мата в съдебната сис-
тема. В този сектор
има намаление в срав-
нение с разходите от
миналата година. В
сектора „социално
осигуряване” в момен-
та се провеждат ре-
форми, които са из-
ключително важни за
българските гражда-
ни. На среща между
министър председа-
теля, министър Кал-
фин, синдикати и ра-
ботодатели се стиг-
на до втора нулева го-
дина в която няма да
се увеличава възрас-
тта за пенсия, но ще
има леко повишение
на необходимия тру-
дов стаж.

До месец март ек-
сперти ще разработ-
ват система за ре-
форма в пенсионната
реформа.  Всички са
наясно, че такава ре-
форма е повече от на-
ложителна. В момен-
та има почти равен
брой пенсионери и ра-
ботещи, което е не-
нормално. В същото
време за изплащане на
пенсии се разчита на
сериозна помощ от
държавния бюджет.
АБВ е направила реди-
ца предложения за да
се подобрят парамет-
рите за тази година.

Най-важни са предло-
жения в бюджета за
здравната каса, по
отношение на мини-
малната сума за обла-
гане на работната
заплата. Да няма обла-
гане с данък минимал-
ната работна запла-
та, която в момента
е 340 лева. Експерти
изчисляват, че това
ще струва на бюдже-
та около 20 милиона
лева, което не е гол-
яма сума и няма да се
отрази на бюдже-
та.Предлагаме и уве-
личение на помощите
на родители, които се
грижат за деца с ув-
реждания.

Имаме и предложе-
ние на общините да
бъдат предоставени
допълнително око-
ло50 милиона лева, ка-
то с 20 милиона лева
се отиде към увелича-
ване на заплатите в
общинските админис-
трации. Те не са уве-
личавани от времето,
когато минималната
работна заплата бе-
ше 240 лева.  И още ед-
но предложение 29 ми-
лиона лева да бъдат
преразпределени за
превенция на критич-
ната инфраструкту-
ра на общините . Да се
увеличат средствата
за капиталови разхо-
ди на общините. Под-
крепяме и това да се
увеличат дори с мал-
ко средствата в об-
ластта на отбрана-

та, в съответствие с
компетенциите на
тези хора.Параметри-
те на бюджета като
цяло са ясни, ако има
някакви изменения те
няма да бъдат в голе-
ми размери” – поясни
народният предста-
вител от АБВ и ек-
скмет на Перник. В
този смисъл тя ко-
ментира и информа-
цията за обявяване
на фалит на община
Перник. „От 1999 го-
дина община Перник е
в структурен дефи-
цит.

Тогава задължения-
та са около 7 милиона
лева. През 2007 годи-
на, когато влязох в об-
щината като кмет за-
дълженията бяха  11
милиона и 700 000 ле-
ва. Към настоящия мо-
мент когато се гово-
ри за 16 милиона лева,
аз специално се поин-
тересувах как така из-
веднъж за месец и по-
ловина от 12 милиона
станаха 16 милиона.
Оказва, се че някой е
направил запор на об-
щината и съдебен из-
пълнител от София е
присъединил 3,5 ми-
лиона лева, които са
задължения към НАП.
Само че тези пари са
обезпечени и не следва
да бъдат присъедин-
явани или изискуеми.
Трябвало е от общин-
ската администрация
да направят контакт
със съответния из-

пълнител и тези пари
да не бъдат претенди-
рани. Оттук идва и
разминаването. Що се
касае до проектите –
община Перник в нас-
тоящия момент има
един заем овърдрафт
от 500 000 лева и
всяка година той се
подновява. Към други
институции заеми
няма. В изпълнение на
оперативни програми
общината е взимала,
взема и ще продължа-
ва да взема от фонд
ФЛАГ. Това е фонд,
който дава кредити
на общините, които
да правят мостови
плащания.

При приключването
на съответните
проекти и изплащане-
то на всички средс-
тва по определен
проект, средствата
се връщат.” – каза Ро-
сица Янакиева. Точно
от този фонд се ча-
кат и средства за да
продължи работата
по изграждането на
депото за битови от-
падъци. За разлика от
всички, общини които
са на ранга на община
Перник, общината
няма други заеми ос-
вен този овърдрафт
и заемите към ФЛАГ.
Що се отнася до зап-
латите те се превеж-
дат на всяко пето
число и са преведени
на пето число и за то-
зи месец.

Данъчни погнаха
собственици на дискотеки

за касови бележки
Силвия ГРИГОРОВА

  Засилените проверки за реалните обороти
на заведенията, които започнаха още преди
студентския празник,  ще продължат по Коле-
да и Нова година. Това се заканиха от Нацио-
налната агенция за приходите. Целта на кон-
трола е да се установи отчитат ли дискотеките
приходите от вход и дали реалните обороти се
маркират на касовите апарати. Инспекторите
от „Оперативни проверки” при НАП Варна са
извършили 23 проверки на дискотеки и ресто-
ранти по време на студенския празник, в които
студенти са празнували 8 декември, съобщи-
ха данъчните. Освен това е извършен и кон-
трол по спазване на осигурителното законода-
телство, имат ли трудови договори работещите
в обектите и изпълнили ли са техните собстве-
ници задълженията си към приходната аге-
нция.  При осъществения контрол не са уста-
новени нарушения на осигурителното законо-
дателство. Издаден е само един акт за уста-
новяване на административно нарушение, за
неиздаване на фискален бон.

БСП Перник против замразяването 
на социални плащания за 2015 година

Зоя ИВАНОВА
БСП Перник катего-

рично се обявява про-
тив със замразяване-
то на 14 социални пла-
щания в приетия на
първо четене държа-
вен бюджет - това каза
вчера лидерът на БСП
в града Ненко Темелков.
“Въпреки, че чрез ко-
рекцията за бюджет
2014 се изтеглиха 4 ми-
лиарда и половина до-
пълнително дълг и въп-
реки, че в бюджет 2015
е заложен  8.1 милиарда
допълнителен дълг,
което събрани  двете
числа прави 13.6 допъл-
нителен дълг на държа-
вата. Независимо от
този огромен дълг с
който се задължава
държавата са замразе-
ни социални плащания.
Това са и помощи за де-
ца, и обещетения за де-
ца, помощта за първок-
ласници, еднократна
помощ за бременни -
всички тези социални

плащания които лошо-
то правителство на
Орешарски повиши, се-
га се замразяват. За
нас е необяснимо защо
при тези огромни дъл-
гове на държавата,
които се правят чове-
ка няма никакво значе-
ние” - каза Темелков.  ”-
Второто, което искам
да акцентирам е от-
мяната на връщането
на данъка на хората на
минимална  заплата. За
нас това е неприемли-
во. Това е скандално,
особено е скандално по-
ведението на АБВ. Дори
в тяхната програма бе-
ше записано въвежда-
нето на прогресивен
подоходен данък. С от-
мяната на решението
да не се връща данъка
на хората с минимална
работна заплата се ли-
шават хората от една
минимална заплата. За-
щото 34 лева за 12 ме-
сеца си е една заплата.
В пернишко близо 7000

човека бяха лишени от
тези средства. Хората
са ощетени от управл-
яващата коалиция. И аз
призовавам всички на-
родни представители
от пернишки регион да
гласуват на второ че-
тене за възстановява-
не на това право на хо-
рата. При толкова мно-
го кредити всичко се
прави против “гольо”.
И третото, което е
неправилно е премахва-
нето на публично ин-
вестиционната прог-
рама. По тази програма
в Перник бяха направе-
ни доста неща. Беше ре-
монтирана заа Дружба,
изграждане  и ремонт
на игрището в Димова
махала, резервоара в с.
Мещица, водопровод в
Ковачевци , пътя Вел-
ковци-Гигинци. Тази
програма е много добра
като инициатива и
възразяваме срещу ней-
ното премахване” - каза
още Темелков. 

Зоя ИВАНОВА

Народният представител от ПП ГЕРБ д-р
Вяра Церовска проведе приемна за жители
на гр. Перник.  Сред най-належащите въпро-
си, които бяха поставени на вниманието на
депутата бяха спешната нужда от средства
за ремонт, строеж и възстановяване на
няколко църкви. Д-р Церовска обеща да съ-
действа за отпускането на такава помощ.
„Ние от  ПП ГЕРБ винаги сме били съпри-
частни с проблемите на хората и работим за
тяхното разрешаване. За това говори и фак-
тът, че голяма част от партийната субсидия
бива насочвана за редица проекти, които са
от полза на обществото. Това ще продължи
и занапред и ние няма да спрем да помага-
ме.” Това заяви д-р Церовска и допълни, че
само за последната година в Перник са от-
пуснати средства за изграждане и ремонт
на храмовете в Рударци, Друган и Брезник.
Със средства от държавната субсидия на
ГЕРБ беше построена и площадка за стрийт
фитнес в Радомир.

Румен Петков: АБВ не 
е кандидатствала за ПЕС

Зоя ИВАНОВА
Като „гнусна интрига“ определи зам.-

председателят на АБВ Румен Петков тира-
жираната новина, че от Партията на евро-
пейските социалисти са отказали членс-
тво на АБВ. Той обясни, че партията му до-
ри не е кандидатствала за подобно членс-
тво, за да получи отказ.Петков е на мне-
ние, че интригата идва от страна на БСП и
коментира, че не разбира, защо продъл-
жава тази агресия на столетницата. Той
смята, че в случая става въпрос за завист
от страна на БСП заради постигнатите ре-
зултати от АБВ в социален план, макар и
за толкова малко време, а и заради поло-
жителното и приятелско отношение на
Мартин Шулц към партията и конкретно
към министър Ивайло Калфин. “За следва-
щата година в републиканския бюджет са
заложени 90 млн. лв. повече за социални
дейности, в това число 12 млн. лв. за май-
ките, плюс 1 млрд. по социални програми,
които ще отидат за най-бедните хора,
плюс повече от 500 хиляди остатък.

300 000 лева са осигурени
за научни разработки

Силвия ГРИГОРОВА
 Правителството одобри допълнителни

разходи в размер на 300 000 лв. по бюдже-
та на Министерството на земеделието и хра-
ните. Средствата, които ще бъдат отпуснати
на Селскостопанската академия и са плани-
рани в централния бюджет, са за научно-
приложни разработки в областта на планин-
ското и полупланинското животновъдство и
земеделие. Целта е да се опази и съхрани
генофондът, който е концентриран в тези ра-
йони.

  С друго постановление по бюджета на
Министерството на правосъдието бяха одо-
брени допълнителни разходи в размер на
11 740 лв. Те са за изплащане на обезщете-
ние съгласно решение на Министерския съ-
вет от 2013 г. за одобряване на едностранна
декларация относно нарушени права по Ев-
ропейската конвенция за защита на права-
та и основните свободи. Обезщетенията се
изплащат след постановяване на решение
на ЕСПЧ, което в конкретния случай беше
направено година по-късно- през 2014 г.
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Делата бяха заведени от екскмета Росица Янакиева

Над 133 000 декара с
пшеница са засети до

сега в областта
Силвия ГРИГОРОВА

Над 160 000 дка с предсеитбена подготовка
има вече на територията на областта. Това ин-
формираха от Областна дирекция „Земеде-
лие” в Перник. Най-много площи, подготвени
за сеитба на есенници има в землището на об-
щина Радомир.-80 500 дка. Следват общините:
Брезник- 33 000 дка, Перник-28 000 дка, Трън-
9000 дка, Ковачевци- 6 200 дка, Земен- 3 600
дка. Единствените, които са започнали под-
хранване на площите са стопаните от Перник,
които са наторила само 9 500 дка. Успоредно с
това продължава дълбоката оран на масивите,
които са предназначени за сеитба на пролетни
култури. Най-много изорани площи има в об-
щина Радомир- 52 250 дка, Перник- 10 000 дка
и Ковачевци- 5 200 дка.

Продължава сеитбата на пшеницата като до
сега в региона са засети общо  133 002 дка.
Най-много площи с жито са засели земедел-
ските производители от община Радомир-
69050 дка. Следват общините: Брезник- 29 662
дка, Перник- 20 100 дка, Ковачевци- 5 700 дка,
Трън- 5 460 дка и Земен-3 30 дка.

По всичко личи, че засетите тази година пло-
щи с есенен ечемик ще са повече от миналата
година. До сега в областта са засети общо
6 150 дка с тази култура като най-много ечеми-
к са засели стопаните от Радомир- 3 960 дка.
Следват стопаните от: Брезник- 2020 дка - 120
дка и Перник- 50 дка. Тази година стопаните от
Ковачевци и Трън се отказаха да сеят ечемик.

Почти колкото миналата година са засетите
до сега площи с ръж. За сега в региона са об-
що 930 дка. Най-много ръж са засели стопани-
те от Брезник- 650 дка, Земен-180 дка и Радо-
мир-100 дка.

Много повече, в сравнение с миналата годи-
на са площите, засети с маслодайна рапица.
До сега в областта общо с тази култура са за-
сети 11 480 дка. Най-много рапица са засели
земеделските производители от Радомир-
6 930 дка След тях се нареждат колегите им
от: Трън- 3 500 дка, Брезник- 540 дка, Перник-
310 дка и Ковачевци-200 дка. Само стопаните
от Земен тази година се отказаха да сеят ра-
пица. Макар че благоприятните агротехничес-
ки срокове за сеитбата на тритикале изтекоха,
стопаните от Радомир успяха единствени в ре-
гиона да засеят 400 дка с тритикале.

Любомира ПЕЛОВА
И тази година ве-

роятно пернишките
общински съветници
ще поискат учебните
заведения в община-
та да бъдат освобо-
дени от такса смет
заради недостига на
пари в бюджетите
им, твърдят местни
законотворци. В съ-
щото време все още
не е ясно какво ще се
случи с парите, кои-
то те дължат за
2013 и 2014 година.

Минипарламентът
гласува школата да
бъдат освободени от
налога за боклука.Бив-
шият кмет на общи-
ната Росица Янакие-
ва, която в момента
е народен представи-
тел от политическа
партия АБВ и
зам.председател на
Народното събрание
обаче заведе съдебни
дела по двете реше-
ния. С едното по вол-
ята на местните за-
конотворци профе-

сионалните гимназии
на територията на
града бяха освободе-
ни от таксата за бок-
лука за 2013 година, с
другата местният
налог бе опростен за
всички училища в об-
щината. Сега реше-
нията и по двата ка-
зуса чакат решение-
то на Върховния ад-
министративен съд,
след като ексградона-
чалникът спечели и
пернишкият Адми-
нистративен съд от-
мени решенията на
ОбС. Минипарламен-
тът на свой ред ги
обжалва пред ВАС.
Първото вече и мина-
ло, но по него засега
няма излязло реше-
ние, второто е нас-
рочено за средата на
януари идната годи-
на, поясни председа-
телят на ОбС Милан
Миланов.

Леви съветници

смятат, че е напълно
възможно местният
законодателен орган
да загуби делата, тъй
като вече има едно
спечелено дело от
бившия кмет Янакие-
ва, касаещо решение
на съветниците за ос-
вобождаване на учи-
лищата и детските
заведения от такса-
та за боклука за 2012
година.

Шефът на старей-
шините отчете, че
през периода от ап-
рил т.г насам, когато
той оглавява мес-
тния законодателен
орган са обжалвани
пет решения на ОбС,
по някои от които
вече Темида е казала
думата си. Минипар-
ламентът е спечелил
съдебния процес,
свързан с промяната
в план-сметката на
общината за 2014 го-
дина. В началото на

Ремонтират войнишки
паметници в Брезнишко

Любомира ПЕЛОВА
Два войнишки паметника в Перниш-

ка област ще бъдат ремонтирани по
повод 70-годишнината от края на Вто-
рата световна война, която ще бъде
отбелязана през новата 2015-та год-
на, съобщиха от Областната админис-
трация. Монументите са в Брезник и в
брезнишкото село Красава, а средс-
твата за ремонта им отпуска държа-
вата. Ремонтът на паметниците се
възлага на областната администра-
ция.

За юбилея догодина Министерският
съвет е приел специална програма.
Предвидени са събития, които ще се
провеждат на различни места в стра-
ната, с цел да бъдат припомнени съ-
битията от онова време и да бъдат
представени по подходящ начин на
различните поколения. За реализира-
нето на програмата са привлечени
държавни институции, общини, твор-
чески съюзи и неправителствени ор-
ганизации, съобщават още от облас-
тта. Те са ангажирани с издаването
на сборници с научни разработки по
темата, с организиране на конкурси и
кръгли маси, публикуване на книги и
художествени издания, с организира-
не на тържествени събрания и кон-
церти, излъчване на документални
филми, с организиране на дискусион-
ни студия.

В рамките на инициативата са пред-
видени и средства за ремонт и въз-
становяване на войнишки паметници.
Именно от тези пари ще бъдат отделе-
ни нужните средства за да се обновят
двата паметника в Брезнишко.

“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

ОБЯВЯВА
считано от 01.12.2014г. до 31.12.2014г.,

следните отстъпки  само за клиенти за бито-
ви нужди:

1.При цялостно плащане на текущи задъл-
жения-БЕЗЛИХВЕНО И 13.7% ОТСТЪПКА
ОТ ДЪЛЖИМАТА СУМА;

2.При цялостно плащане на задължения,
за които са предприети действия за събира-
не по съдебен ред, без влязло в сила съдеб-
но решение и издаден изпълнителен лист-
БЕЗЛИХВЕНО.

3.При цялостно плащане на задължения
по образувани изпълнителни производства -
БЕЗЛИХВЕНО, след заплащане на таксите и
разноските по изпълнението при съответния
съдебен изпълнителнител, при който е обра-
зувано изпълнителното дело.

За да се възползват от обявените отстъп-
ки, при наличие на трите категории задълже-
ния, клиентите е необходимо да заплатят
първо  задълженията по образувани изпъл-
нителни производства и тези, за които са
предприети действия за събиране по съде-
бен ред, без влязло в сила съдебно реше-
ние и издаден изпълнителен лист, за да мо-
гат да се възползват от отстъпките за теку-
щи задължения.

4.Клиентите на дружеството могат да се
възползват от обявените отстъпки на касите
на „Топлофикация-Перник” АД в Минна ди-
рекция и Банка ДСК Изток, които до
31.12.2014г. работят с удължено работно
време от 8.00ч. до 17.15ч.

От Ръководството

2014 г. старейшини-
те от ГЕРБ, „Демокра-
ти за Перник”, „Ли-
дер”, „Патриотично
обединение” и СДС
окастриха планирани-
те приходи от управ-
ление на общинската
собственост с 6 900
000 лв, тъй като спо-
ред тях цифрите, ка-
саещи постъпления-
та са раздути и кухи.
И се аргументираха с
факта, че през 2013
година приходите от
това перо са били
малко над 3 милиона
лева.

Второто дело,свър-
зано с предоставяне-
то за безвъзмездно
ползване на ВиК-съо-
ръженията в луксоз-
ното селище “Делта
хил” край село Кладни-
ца, бе заведено по жал-
ба на бившия облас-
тен управител Ми-
хаил Михайлов и е спе-
челено от него.

Силвия ГРИГОРОВА
Извършената от ЧЕЗ

профилактика на мре-
жата и услугите, кои-
то компанията предла-
га на битовите клиен-
ти, за да ги улесни през
зимния сезон на 2014-
2015 г., бяха темите,
дискутирани по време
на 12-то заседание на
Потребителския съ-
вет към ЧЕЗ България,
което се проведе на  12
декември 2014 г. На не-
го бяха обсъдени кон-
кретни препоръки как-
во да правят клиенти-
те в случай на авария.

 „Съветваме клиен-
тите при прекъсване
на електрозахранване-
то да не бързат да
звънят на денонощна-
та информационна ли-
ния на ЧЕЗ 0700 10 010,
а първо да изчакат 15-
тина минути. Когато
се обадят, те могат да
използват автоматич-
ното меню, достъпно
на бутон 3, за да разбе-
рат какви са прекъсва-
нията на електрозах-
ранването в момента.

Потребителският съвет към ЧЕЗ предложи
по-активна комуникация с местната власт

С цел да бъде от полза
за клиентите си, от
тази година ЧЕЗ разра-
боти уникална система
на сайта си www.cez.bg,
която дава информа-
ция в реално време за
аварийните и планира-
ните прекъсвания и ко-
га се очаква да бъде
възстановено електро-
захранването“, каза Ве-
жен Фотев, ръководи-
тел направление „Кон-
тактен център“ в ЧЕЗ
България.

Зорница Йорданова,
директор на дирекция
„Маркетинг и подпо-
магане на продажби-
те“ в „ЧЕЗ Електро
България“ разказа как-
ви услуги предлага
ЧЕЗ на клиентите си,
за да ги улесни през
зимния сезон – двой-
но по-дълъг срок за
плащане на сметките,
персонални съвети
как е най-подходящо
да бъдат разсрочат
плащанията, конкрет-
ни съвети за енергий-
на ефективност и на-
маляване на месечни-

те сметки.
Филип Йорданов, за-

местник-директор на
дирекция „Експлоата-
ция и поддържане“ в
„ЧЕЗ Разпределение
България“ обясни в
какво се състои про-
филактиката на мре-
жата, която компа-
нията осъществява
всяка година преди
настъпване на зимния
сезон с цел да намали
риска от аварии. „ЧЕЗ
няма законово задъл-
жение да извършва
профилактика, прави
я на база на вътрешни
правила, за да осигури
нормална работа на
съоръженията през
зимата и да намали
риска от прекъсвания.
П р о ф и л а к т и к а т а
предвижда всеки тра-
фопост в Западна Бъл-
гария да бъде обслу-
жен веднъж на три го-
дини. С ограничения
инвестиционен ресурс
ЧЕЗ извършва само
най-важните и належа-
щи дейности“, каза
Филип Йорданов.

 Членовете на Потре-
бителския съвет изра-
зиха своите поздравле-
ние за създадената ор-
ганизация за посрещане
на зимата и реакция
при аварии. Те препоръ-
чаха да се задълбочат
отношенията и да се
води по-активен диалог
с местните власти и
етажната собстве-
ност, за по-добра реак-
ция в случай на аварии.
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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
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. Гарсониера, Тева, на спирка, отремонтирана - 22 000 лв.
2. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
4. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
5. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
6. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
7. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
8. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
10. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
11. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
16. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
17. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
18. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
19. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
20. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
21. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 62 000 лв.
3. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
5. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС - 13 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС - 32 000 лв.
7. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
10. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ - 55 000 лв.
11.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
12. Къщи и апартаменти в Делта Хил
13. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
14. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Кладница, 680 кв.м - 25 000 евро
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
31. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
32. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

офис:13

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

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

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

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

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма - 42 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
5. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 35 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 22 000 евро
8. Двустаен, ул. Рашо Димитров, обзаведен, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 8, ТЕЦ - 34 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
7. Тристаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 7, 2 тер., подобрения - 23 000 лв.
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
Клепало, Изток,  Църква

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 300 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения - 250 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
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помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

1. Гарсониера, Тева, на
спирка, отремонтирана -
22 000 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

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 28 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

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

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК
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“Диагностично консултативен център 1 Перник”
- гр. Перник, ул. Брезник № 2

извършва специализирани медицински дейности по:

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

Секретна среща при главния
прокурор за Петко Сертов

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
УДЪЛЖАВА СЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Удължава се крайният срок за изпълнение и отчитане на проекти по стратегията за местно
развитие на СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”,  съгласно обнародваното в Държавен
вестник изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2009 г. за условията и реда за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно
развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни гру-
пи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2010 г.; изм., бр. 38 и 55 от 2010 г., бр. 5, 81 и 104 от
2011 г., бр. 24 и 107 от 2013 г., бр. 61, 62 и 72 от 2014 г.). новият краен срок е 30 юли 2015 г., с
изключение на проекти, включващи строително-монтажни работи, за които крайният срок е
15 септември 2015г.

Всички бенефициенти, които смятат, че крайния срок на договора е непосилен за изпълне-
ние на заложените дейности,  следва да поискат с анекс  промяна на подписания договор за
изменение на крайния срок за изпълнение и  отчитане на проекта в рамките на изменените
сроковете на чл.10, ал.5  от Наредба № 23.

За повече информация можете да посетите офиса на МИГ намиращ се в гр.Радомир, ул.”Ба-
тенберг” № 28, както и интернет-страницата на МИГ: www.mig-radomir.com

   ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ !

Акад. Гълъбов: Засилете
имунната система преди грипа

Грипната вълна се очаква
след Нова година - в сре-
дата на януари или начало-
то на февруари. Затова хо-
рата трябва да вземат мер-
ки за засилване на имунна-
та система.

Това заяви в интервю за
Дир.бг академик Ангел Гъ-
лъбов, професор по виру-
сология и бивш директор
на Института по микробио-
логия при БАН.

Вирусологът обясни, че
преди започването на
грипната вълна, трябва хо-
рата да вземат всички мер-
ки за засилване на имунна-
та система.

"В това отношение особе-
но силен е този препарат,
за който напоследък често
се говори - „Есберитокс“.
Това е една комбинация от
три индиански билки – бял

кедър, диво индиго и ехинацея. Тези три билки са доказани в така наре-
чените „контролирани изпитания“, закодирани, казва се „двоен сляп опи-
т“, върху голям контингент хора и това е публикувано в елитните списа-
ния, повишават защитата на човека срещу респираторни инфекции", до-
пълни академикът.

По думите на акад. Гълъбов, хората, които все още нямат контакт с грип-
ния вирус, могат да постигнат един защитен ефект и да повишат имуни-
тета си с курсове с този медикамент. Вирусологът предупреди, че ако в
семейството или в офиса има вече някой болен, хората трябва да прие-
мат по-големи дози от препарата.

При заболелия от грип, наред с химиотерапевтика – тези снаряди, по-
тискащи вирусното размножаване, наред с имуностимулатора, за който
ние вече говорихме, трябва да се дава и антиоксидант. Най-добрите ан-
тиоксиданти са витамин Е (след пубертета), самостоятелно или в комби-
нация с големи дози витамин С", съветва акад. Ангел Гълъбов.

Три грипни щама ще разболяват българите и тази зима, предупредиха
вирусолозите. Това са "Калифорния", "Тексас" и "Масачузетс". Харак-
терното е, че щамът "Калифорния" засяга предимно децата, младите хо-
ра, по-пълните и бременните. Другите два пък ще мъчат повече българи-
те над 65 години.

Акад. Ангел Гълъбов е български учен, професор по вирусология и
бивш директор на Института по микробиология при БАН. Основно из-
следванията му са насочени към откриване на антивирусни препарати,
активни срещу грипа. Той е автор на над 200 научни публикации, от кои-
то 115 в чуждестранни издания. Има 40 изобретения, част от които са
патентовани зад граница. Чел е лекции в 22 университета и е инициатор
на създаването на първата в Европа симпозиумна верига по антивирус-
ни вещества, както и на Балканското дружество по микробиология и на
БАН.

Акад. Гълъбов бе председател на организационния комитет на Осмия
международен конгрес по микробиология "Балканика", който се прове-
де в края на миналата седмица във Велико Търново. В него участваха
над 250 учени от Европа, Русия и Балканите.

Главният прокурор Сотир Цацаров е свикал на тайна среща главния
секретар на МВР, шефа на СДВР и градския прокурор по повод
изчезването на Петко Сертов.

Бившият председател на ДАНС изчезна на 5 декември и до момента
няма никакви данни за местонахождението му. Властите работят по
всички възможни версии. 58-годишният Сертов бе обявен за
издирване и от Интерпол на 9 декември, което засили съмненията, че
той е напуснал страната.

Тази сутрин Цацаров е извикал на среща главния секретар на МВР
Светлозар Лазаров, шефа на столичната полиция Младен Маринов и
градския прокурор Христо Динев, съобщиха БНТ и Нова телевизия.

Срещата при главния прокурор беше секретна и участниците в нея
не дадоха изявления.

Активността на прокуратурата обаче повдига нови въпросителни.
Тъй като няма данни за престъпление, не е ясно и на какво основание
е намесата на Цацаров.

Вътрешният министър Веселин Вучков пък призна, че няма нова
информация по мистерията.

„Няма образувано досъдебно производство. А целта на това
съвещание е да докладват по този случай, както и по някои други
случаи от последните дни. Не мога да кажа подробности за случая
със Сертов, защото не съм човек, който провежда непосредствено
разследването. На този етап това е наистина всичко, което можем да
споделим с вас”, лаконичен бе Вучков.

Преди дни той обяви "с висока степен на сигурност", че Сертов е
напуснал страната ни в посока Гърция.  По-късно директорът на
Гранична полиция Захарин Пенов заяви, че няма достатъчно данни
самият Сертов да е в южната ни съседка - камери засекли колата му,
но не и човека в нея.
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

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

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Опасна красота" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Момичето, което обичах" -  филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Подли камериерки" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Фирмата" - сериен филм
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Още от деня и
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно:
13:00100 години българско кино
14:30В кадър: Няколко мига нежност
15:15Живот с Дерек тв филм
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /47 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15БНТ - 55 години от вашия живот /
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00100 години българско кино:
00:25Бързо, лесно, вкусно
00:35Денят започва с Култура /п/
01:50Здравето отблизо /п/
02:50По света и у нас /п от 20:00/
03:55Дързост и красота тв филм
04:20Светиците тв филм /47 епизод/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

влява-
евет

-
всеки

ят.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Обаянието ви наис-

тина е неоспоримо. До-
ри ще успеете безпроб-

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубаво е да си сложи-

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

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Готови сте на всич-

ко,за да постигнете
своето,следвайки прин-

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Не се притеснявайте

да послушате сърцето
си и да се повеселите

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще сте в добро

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

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се

занимавате с разни изо-
станали за- дачи, които не е добре
да се отлагат дълго. Ще можете да
се справите с всякакви неща. Сега е
момента да се заемете и не се отказ-
вайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувства-

те супер. Настроение-
то ви ще е страхотно,

ще сте изпълнение с ентусиазъм и
едва ли има нещо, което би могло да
ви стресне.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Много чувствител-

ни и интуитивни ще
сте днес, затова не пренебрегвайте
знаците, които получавате. Непод-
ходящ ден да се занимавате с важни
дела.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Действайте прак-

тично и всичко ще
върви по план, макар че

все ще се намери някой да ви мърмо-
ри и да ви развали настроението.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Идеи ще имате в изо-

билие само трябва да
намерите кой да ги из-

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Малко напрегнат ден.

Нещата няма да стават
на момента и това сил-

но ще ви изнервя. Опитайте да сте
по-спокойни и не насилвайте неща-
та.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще усещате интуитив-

но какво е най-доброто за
с е - мейството ви и за хората,

които обичате. Най-внезапно може
да получите прозрение. Ще бъдете
щастливи и доволни от успеха.

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.
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Яне АНЕСТИЕВ

Îïðåäåëèõà äàòàòà íà „Ñïîðòèñò íà ãîäèíàòà”
Дворецът на културата ще е домакин на събитието

Страницата подготви Яне Анестиев

е дали през тази го-
дина спортистът на
Перник ще получи
някакъв паричен ек-
вивалент за труда
си. Всъщност, в ис-
торията на номини-
рането и награждава-
нето на „Спортист
на Перник” само на
три пъти до този
момент победители-
те са взимали парич-
ни премии. Освен Иво
Ангелов с награда от
1000 лева си е тръг-
вала и Александра На-
кова. Най-щастливи
бяха спортистите
преди повече от де-
сет години, когато
изненадващо на цере-
монията, проведена
тогава в бара на хо-
тел „Струма” , по-
койният вече бизнес-
мен  обяви и раздаде
по един милион неде-
номинирани лева на

Жребият за ШЛ събра
исторически двойки

Исторически двойки събра жребият за
осминафиналите в Шампионската лига. Мо-
же би най-любопитният сблъсък е между
Ювентус и Борусия Дортмунд.Борусия
Дортмунд спечели титлата през 1997 г. сре-
щу Ювентус (3:1), като героят тогава Карл-
Хайнц Ридле изтегли с усмивка „жълто-
черните” в Нион. Иначе Юве бие Дортмунд
с общ резултат 6:1 във финала за Купата
на УЕФА през 1993 г. Четири години по-
късно Дортмунд си връща в Мюнхен. Тази
година финалът е в Берлин, а Ридле е пос-
ланик за финала на УЕФА.ПСЖ игра с Чел-
си миналия сезон, но на четвъртфиналите,
като лондончани допуснаха загуба 1:3 в
първия мач и с победа 2:0 на „Стамфорд
Бридж” продължиха по правилото за голо-
ве на чужд терен.Манчестър Сити и Барсе-
лона е друго повторение от миналия сезон.
Испанският клуб победи 2:0 в Манчестър и
2:1 като домакин на същата фаза – осмина-
финали.Миналогодишният финалист Атле-
тико Мадрид и Леверкузен направиха 1:1 в
груповата фаза на Лига Европа през сезон
2010/11.Реал Мадрид смаза Шалке 04 на
осминафиналите миналия сезон – 6:1 в
Гелзенкирхен и 3:1 в Испания. Роналдо
вкара 4 гола тогава.Шахтьор и Байерн ни-
кога не са се срещали досега.Същото се
отнася и за двойката между Арсенал и нас-
тоящия отбор на Димитър Бербатов Мона-
ко, но Арсен Венгер беше треньор на френ-
ския тим през 1987 г. и 1994 г., като спече-
ли Лига 1 (1988) и Купата на Франция (1991
г.).Порто и Базел също никога не са играли
досега.
ЖРЕБИЯТ Е ХВЪРЛЕН:

ПСЖ - ЧЕЛСИ
МАНЧЕСТЪР СИТИ - БАРСЕЛОНА
БАЙЕР ЛЕВЕРКУЗЕН - АТЛЕТИКО МАДРИД
ЮВЕНТУС - БОРУСИЯ ДОРТМУНД
ШАЛКЕ 04 - РЕАЛ МАДРИД
ШАХТЬОР ДОНЕЦК - БАЙЕРН МЮНХЕН
АРСЕНАЛ - МОНАКО
БАЗЕЛ - ПОРТО

Носителят Реал Мадрид и още шест пре-
дишни победителя (Дортмунд, Байерн,
Барселона, Челси, Порто и Ювентус) оча-
кваха тегленето, като любопитното е, че са-
мо Юве бе в урната на непоставените.Отбо-
рите бяха разделени в две урни, като в ед-
ната бяха победителите в групите, а в дру-
гата – заелите вторите места.На този етап
от турнира тимове от една страна не могат
да играят един срещу друг. Отбори, които
в първата фаза са били в една група, също
не могат да играят един срещу друг. Поста-
вените тимове ще бъдат гости в първите
мачове на 17/18 и 24/25 февруари и съот-
ветно домакини на 10/11 и 17/18 март, кога-
то са реваншите. След края на жребия ад-
министрацията на УЕФА ще обяви точните
датите на съответните мачове. Това ще ста-
не в 13:45 ч българско време.Финалът е на
6 юни на Олимпиащадион в Берлин.

Почнаха разделите
във футбола

Отдел “Спортно-технически” на БФС об-
яви прекратените договори на 34  профе-
сионални футболисти и 12 треньори по обе-
ктивни причини и по взаимно съгласие.
Сред официално прекратилите контрактите
си са Омар Косоко с Литекс, Сендрино Ми-
сиджан с ЦСКА, Теро Мантула и Шоко с
Лудогорец, Валери Божинов с “Левски” и
други. Бразилският нападател Мишел Пла-
тини пък вече няма вземане-даване със
Славия и е свободен агент.

всеки от десетката.
Ето и имената на

номинациите за тази
година, в разбъркан
вид, класацията, по
традиция става ясна
във вечерта на об-
явяването на награ-
дите:
Димитър Стаменов –
волейбол
Цветелин Спасов –
ръгби
Василена Йорданова -
таекуондо
Диляна Спасова –
сумо
Виктория Павлова –
самбо
Александър Костади-
нов – борба
Карина Василева –
самбо
Кристиан Иванов –
мотоспорт
Ради Данов – шахмат
Христо Маринов –
борба

циални видеовизитки
на спортистите.
Вчера екип на органи-
заторите беше в СУ
„Олимпиец”, където
беше направено ви-
деопредставяне на
трите момичета от
училището, които
попадат в десетката
на най-добрите. Съ-
битието ще е във
фоайето на втория
етаж на Двореца на
културата. Минала-
та година събитие-
то пак беше там и
премина при повише-
но настроение, тъй
като  спортистът
на Перник Иво Анге-
лов стана и „Спор-
тист на годината”
на страната. Минала-
та година Общин-
ктият съвет гласува
3000 лева на Иво Ан-
гелов персонална  наг-
рада .  Интересното

Българският нацио-
нал Александър Тонев
и Селтик изтеглиха
тежък жребий за 1/16-
финалите на Лига Ев-
ропа. “Детелините”
се паднаха в турнира
срещу Интер. Друг
футболист на пред-
ставителния тим на
България Станислав
Манолев и Динамо
(Москва) ще се сблъс-
кат с белгийския Ан-
дерлехт, който фини-
шира трети в група-
та си в Шампионска-
та лига. Английският
Ливърпул, който в
шампионския турнир
на УЕФА беше в група
с Лудогорец, ще играе
с Бешикташ. Така 10
години след Драмата
в Истанбул “червени-
те” ще се завърнат
край Босфора. Както е

известно, на финала
на Шампионската ли-
га през 2005 г. в Ис-
танбул мърсисайдци

победиха Милан след
дузпи, въпреки че на
почивката изостава-
ха с 0:3.

Заседанието на УС на „Миньор”
 приключи без конкретен резултат

Поредното заседание на Управителния
съвет на „Миньор” във връзка с бъдеще-
то на отбора не даде конкретен резултат,
въпреки желанието на членовете на ръ-
ководния орган да намерят пари за въз-
награждeния на футболистите преди ко-
ледните празници. Все пак членовете на
съвета предвиждат търсене на варианти
преди празниците момчетата да бъдат за-
радвани с някакви суми, които ще са по-
не малка отплата за направо безвъзмез-
дния труд, който положиха през година-
та. Най-рано обаче в началото на следва-
щата седмица могат да се очакват кон-
кретни резултати от проведените срещи
с местния бизнес, за когото се над-
яват,че ще откликне на футболните нево-
ли в града ни.

Стоичков изкара
30 часа в тв-студио

В името на рекорда Христо Стоичков
изкара 30 часа в студиото на американ-
ската телевизия „Унивижън”. И за разли-
ка от всеки друг път работата му не бе
свързана с репортажи от мачове. Стоич-
ков участва в маратона за болни деца,
който всяка година се прави от различен
канал. „Не спряхме да говорим за деца-
та”, разказа Кавалерът на „Златната топ-
ка”. “Разказвахме истории, показвахме
репортажи. Всичко беше насочено към
тези малки юнаци, които имат нужда от
подкрепа”, добави Стоичков. Всички
служители на „Унивижън” не спяха пове-
че от денонощие за осъществяване на
програмата. И краят бе с много аплодис-
менти, най-вече за най-известния анали-
затор на канала. „Сега е време да се пос-
пи. Свършихме добра работа”, засмя се
Стоичков.  В програмата на „Унивижън”
предстоят новогодишни обзори, свърза-
ни най-вече със световното първенство в
Бразилия. Там каналът постигна рекор-
ди, а едни от най-атрактивните материали
са интервютата на Стоичков с Диего Ма-
радона, който работеше за аржентинска
телевизия на Мондиала.

Вече е уточнена да-
тата, на която ще
бъдат наградени де-
сетте най-добри
спортисти на Пер-
ник. Събитието за
пореден път се орга-
низира от община

Перник, а десетката
е формирана след гла-
суването на спор-
тните журналисти
от града. В момента
тече подготовката
на събитието, като
се подготвят спе-

като до бронза дос-
тигна Стефани Ве-
селинова, възпита-
ничка на треньорка-
та Галина Венева и
на 10-то ОУ „Алеко
Константинов”. Уче-
ниците от СУ „О-
лимпиец” Ерик Лечев

и Алекс Георгиев се
класираха пети.Спо-
ред Галина Венева,
турнирът е бил из-
ненадващо силен и е
предложил куп качес-
твени срещи и мно-
го силни противни-
ци.

Самбистите на СК
„Перун” спечелиха
бронзов медал от
турнира по самбо,
който се проведе 
през уикенда в Пана-
гюрище. Перничани 
участваха само с
трима състезатели,

Пореден медал за СК „Перун”

Българите с тежък жребий
в Лига Европа

1/16-ФИНАЛНИ ДВОЙКИ

Йънг Бойс - Евертън
Торино - Атлетик (Билбао)*
Севиля - Борусия (Мьонхенгладбах)
Волфсбург - Спортинг (Лисабон)*
Аякс* - Легия (Варшава)
Олборг - Брюж
Андерлехт* - Динамо (Москва)
Днепър - Олимпиакос*
Трабзонспор - Наполи
Гинган - Динамо (Киев)
Виляреал - Ред Бул Залцбург
Рома* - Фейенорд
ПСВ Айндховен - Зенит*
Ливърпул* - Бешикташ
Тотнъм - Фиорентина
Селтик - Интер

 Мачовете ще се играят на 19 и 26 февруари
2015 г.

Заб.: Отборите посочени със * преминаха в
Лига Европа като трети в групите си в Шам-
пионската лига.
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АПРОПО

ПЕРНИШКИТЕ ГЕРБЕРИ И
АЗБУКАРИ ВЛЯЗОХА В
ТЕЖКА СТУДЕНА ВОЙНА.
Като по времето на НАТО и
Варшавския договор. Кои

играят ролята на НАТО и кои – на Вар-
шавския договор, не е толкова важно.
По-интересното е друго – че няма ника-
къв изглед Брежнев и Никсън да подпи-
шат някакво споразумение за съкраща-
ване на стратегическото нападателно
оръже, та да видим нещо като мирно
съвместно съществуване. Използваме
терминология от времето на социализ-
ма и капитализма, за да илюстрираме
какво е дереджето на пернишката упра-
ва към днешна дата – 25 години след
ликвидацията на Варшавския договор.
Кметската управа на ГЕРБ нарочи бив-
шата кметица Янакиева по същия на-
чин, по който Рейгън нарече Съветския
съюз „световно зло”. В отговор на което
Съветският съюз, разбирай Янакиева,
извади тактическите ядрени ракети със
среден обсег на действие и ги инстали-
ра в Централна Европа, разбирай в об-
ластната управа. На което американци-
те отговориха с „Пършинг” и не след
дълго падна Берлинската стена. Та така
– ГЕРБ и АБВ са се хванали гуша за гу-
ша, забравяйки фаталната истина, че
един без друг не могат. И рано или къс-
но ще трябва да има перестройка под
ръководството на Бойко Борисов като
същински нов Горбачов. Да им се чу-
диш на акъла! Защо сами си режат кло-
на, на който седят? Та забравиха ли, че
са в управленска коалиция, че делят
министерски и зам.министерски кресла,
областни управи, агенции и фондации?
Защо едно кметство не могат да раз-
делят, та ще разрушат Перник като Бер-
линската стена? И не е ли време царят
обединител в лицето на Бойко Борисов
да им стъпи здраво на шията и да тури
ред в пернишката коалиционна къщич-
ка. Тия какво си мислят – да разтурят
коалицията, още преди да са консуми-
рали властта? Е, не! Такъв филм не е
предвиден за прожекция. А Бойко, как-
то си трае, накрая ще му писне и тогава
ще покрие пернишкия площад не с нови
плочи, а с политически играчи, които
май не си играят качествено ролите.

1216 декември 2014 г.

Те получиха подаръци на красиво коледно тържество

Разследват умишлен
палеж на магазин

Любомира ПЕЛОВА
Два пожара с мате-

риални щети са гасени
в Перник и Брезнишко.

Вчера, около половин
час след полунощ, е
пламнал магазин за
елекроматериали в
Перник. Търговският
обект е охраняван от
частна фирма, която реагирала своевре-
менно и пламъците били потушени много
бързо. Нанесените материални щети са ми-
нимални, обясниха от полицията. Обектът е
собственост на 40-годишен перничанин.
Причината за лумналия огън не е установе-
на, но една една от предполагаемите вер-
сии, по които работят криминалистите, е
умишлен палеж.

В брезнишкото село Брезнишки извор
пък техническа неизправност е предизви-
кала пожар в частен имот. Изгорели са про-
зорец, врата, мебели и са опушени стените
на помещенията. Няма пострадали хора и
нанесени други материални щети.

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

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

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

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

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

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

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

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

Любомира ПЕЛОВА
Вчера министърът

на вътрешните рабо-
ти и съмишлениците
на благотворително-
то начинание разда-
доха коледни подаръ-
ци и поздравиха деца-
та на загиналите и
пострадалите служи-
тели от системата
на МВР. Всяко от 126-
те деца получи вауче-
ри на обща стойност
550 лева, както и су-
мата от 250 лева.
„Искаме да подадем

заедно с децата бяха и
директорите на глав-
ните дирекции “Кри-
минална полиция”, “О-
хранителна полиция”,
„Гранична полиция”  и
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” – Констан-
тин Титянов, Тодор
Гребенаров, Захарин
Пенов и Николай Нико-
лов, и представители
на ръководството на
министерството.

Всяко дете ще полу-
чи за Коледа по 250 ле-
ва от средствата,
набрани в рамките на
Националната бла-
готворителна кампа-
ния за подпомагане на
децата на загиналите
и пострадалите при
изпълнение на служеб-
ните задължения слу-
жители от система-
та на МВР.

Основните спомо-
ществователи на кам-
панията също отпра-

Песни на Димитър Йосифов звучат
в концерта на “Граовска младост”
В Двореца на културата в Перник ще се

проведе ежемесечният концерт на Народен
оркестър „Граовска младост” под наслов
„Фолклорът – настояще и бъдеще”. Проявата
ще бъде на 18 декември от 17.30 часа. 

Рубриката се провежда един път месечно и
в нея Народният оркестър, ръководен от Вен-
цислав Андонов, има за цел да представя но-
ви пиеси из репертоара на формацията. Гости
на оркестъра са били Костадин Гугов, квартет
„Славей” с незабравимата Надка Караджо-
ва, Костадин Атанасов – гайда, Костадин
Генчев – кавал, Недялко Недялков – кавал,
Нели Андреева, Калинка Згурова и много
други звезди от българския фолклорен свят.
Самото име на изданието „Фолклорът - нас-
тояще и бъдеще” говори за идеята на творци-
те от Народния оркестър. На предстоящата
изява гост ще бъде известният изпълнител на
граовски и шопски песни от Перник Димитър
Йосифов. Той е ярък изпълнител на граовска-
та песен, не веднъж е доказал себе си на
сцените в България и чужбина. Песните с
които Димитър Йосифов, ще се представи в
концерта са авторски, записани и заснети от
радио-телевизия „Родина”, под ръководство-
то на В. Руйчев.

В концерта ще вземе участие и Ансамбъл
„Граовска младост” при ОК Дворец на култу-
рата – Перник, солистката Виктория Миткова,
Вокално студио с ръководител Силвия Си-
меонова и Народния оркестър с най новите си
пиеси.

ръка на всички деца,
чиито родители - по-
лицаи, пожарникари и
други служители на
МВР - загинаха при из-
пълнение на служебни-
те си задължения. По
този начин още вед-
нъж засвидетелства-
ме убеждението, че
техните родители са
изпълнявали общес-
твен дълг”. С тези
думи министърът на
вътрешните работи
Веселин Вучков се
обърна към децата,

събрали се на тради-
ционното за Нацио-
налната благотвори-
телна кампания на
МВР коледно тържес-
тво. „Инициативата
не е отскоро и вече не
малка част от децата
на загиналите наши
колеги са част от ре-
довете на българска-
та полиция и пожар-
на. Радостен съм, че
сред вас има и редов-
ни курсанти в Акаде-
мията на МВР. Това
доказва вярата ви, че
професията, която са
избрали навремето
вашите родители, е
благородна профе-
сия”, сподели минис-
тър Вучков и пожела
на децата да бъдат
здрави, жизнерадос-
тни и винаги да след-
ват мечтите си.

На коледното тър-
жество, на което та-
зи година домакин бе
Академията на МВР,

виха към децата поже-
лания за весели и щас-
тливи празници и ги
зарадваха с много по-
даръци и изненади.

Много специален
жест направиха и кур-
сантите от АМВР –
те зарадваха децата с
базар на сладките из-
кушения. Възпитани-
ците на полицейската
академия събраха и да-
рения в размер на
1100 лева, които ще
бъдат преведени по
сметката на Нацио-
налната благотвори-
телна кампания. С да-
рение се включиха и
представители на
Дружество „Традици-
я“.

От Центъра за бой-
на подготовка и
спорт пък бяха под-
готвили демонстра-
ция на майсторски из-
пълнения и ключови
техники за самоот-
брана.

Виктория СТАНКОВА
Известният маг от

Перник Икар тръгва
из страната със свое-
то шоу. Илюзионис-
тът, който миналата
година отбеляза 30
години на сцената с
голям спектакъл в
родния си град, сега

ще се срещне с публи-
ката в различни краи-
ща на страната. В
предпразничните де-
кемврийски дни зри-
телите ще могат да
се откъснат от дел-
ничното и реалното и
да се пренесат в све-
та на илюзията. В

спектакъла всеки ще
може да намери по не-
що за себе си.

Шоуто представя
забавни фокуси за
най-малките, интерес-
ни илюзии, които ще
оставят всеки зри-
тел в недоумение, как-
то и смразяващи

кръвта манипулации,
които рядко могат да
се видят на сцена.

Икар е един от три-
мата български маго-
ве, които си свалят
главата пред публика-
та. Първият с този
номер беше Мистър
Сенко, а след него –
Dстор. Икар обаче е
разработил фокуса
оригинално и различ-
но от двамата маго-
ве. Зрителите ще
видят и други уникал-
ни номера, непоказва-

ни досега у нас.
На сцената ще му

асистират красивите
момичета от балет
„Авангард“ Ина и Да-
ни.

Шоуто ще бъде
представено на 29 де-
кември в Радомир, къ-
дето ще вземат уча-
стие и танцьорите
от формация „Етно-
фолк“. Спектакълът
се организира със съ-
действието на общи-
на Радомир и читали-
ще “Напредък”. 

Магът Икар пак си сваля главата

Виктория СТАНКОВА


