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са обвинени за нанас-
яне на средна телес-
на повреда по хули-
гански подбуди. В мо-
мента Томов е в сто-
лични клиника заради
черепните травми,
получени при инци-
дента, за които
съобщиха още при
гледането на мярка-
та в Районния съд ад-
вокатите му Григор
Терзийски и Елена То-
дорова.

Както „Съперник”
писа, прокуратурата
повдигна обвинение и
срещу т.н.”зелена ба-
рета” Мартин Илиев,
който също е уча-
ствал в боя, заради
отказа му да съдей-
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Днес Окръжният съд решава за мерките за неотклонение на Томов и Христов
Любомира ПЕЛОВА

Днес ще заседава
състав на пернишкия
Окръжен съд, който
ще трябва да реши
каква ще е мярката
за неотклонение на
Калин Томов и Захари
Христов, които ра-
йонната инстанция
остави в ареста с
постоянна мярка „за-
държане под стража”
единствено по косве-
ни улики, въпреки
чистото им съдебно
минало, след меле в
пернишка дискотека,
при която журна-
лист от ТВ7 се оказа
със счупен крак, а ка-
мера на медията по
потрошена. Двамата

120 - 190

Променлива
облачност

Св. мъченици
София, Вяра,

Надежда и Любов

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

Дарове
божии

Стана модерно при всяко
природно бедствие партиите да се правят
на ларж и да даряват от държавните си
субсидии на пострадалите. Едни го правят
шумно и показно, други – по-тихо, но пак
показно, а трети директно купуват изби-
ратели. Фрапиращото е, че всички са над-
янали маската на божествената благотво-
рителност, щедро хвърлят хиляди левове
върху нещастния народ с мисълта, че са
пратеници на Оня.

Какъв смисъл има тогава партийната
субсидия, при положение че голяма част от
нея се връща към данъкоплатеца? Не е ли
по-простичко намаляването и, което и без
това е трън в очите на хората, и пренасоч-
ване на средствата към съответните
програми за подпомагане при бедствия и
аварии. Народът право е казал: „С чужда пи-
та помен правят”. Правят обаче и попули-
зъм, понякога арогантен и натрапчив.
Бият се в гърдите с безумната си щедрост
и чакат народната любов под формата на
проценти на изборите. Даряват като бого-
ве с идеята после държавата тях самите
да възнагради божествено. От всеки дарен
лев чакат два възвращаемост. Само че Бог
вижда чии дарове са чисти...

Валентин ВАРАДИНОВ
Местят в Софийско бежанците с ученици от Ковачевци
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ства на разследващи-
те в изясняването на
обстоятелствата
около мелето. От по-
лицията, базирайки
се на започналото до-
съдебно производс-
тво, отказаха да уто-
чнят има ли той кри-
минално досие. По ин-
формация на държав-
ното обвинение, Ил-
иев е криминално
проявен.

Тук отново постав-
яме въпроса като ка-
къв и на какво зако-
ново основание въп-
росният младеж се
изявява като мес-
тния шериф? Особе-
но след като Мартин
сам разказа за „под-

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

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

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

Любомира ПЕЛОВА
Пет семейства на

бежанци с деветте
им деца, от които
седем са първолаци и
две – седмокласници,
ще напуснат центъ-
ра за временно нас-
таняване в общин-
ското село Ковачев-
ци. Днес те ще бъ-
дат транспортира-
ни до бежанския ла-
гер в столичния
квартал Овча купел,
а децата ще посеща-
ват софийско учили-
ще, съобщи вчера Ва-
сил Върбанов, зам.
председател на Аге-

нцията за бежанци-
те. „Това не е от-
стъпление пред кме-
та на община Кова-
чевци, а също и пред
местните жители.
Просто няма смисъл
от създаване на нап-
режение. Освен това
никой не лъже, а кме-
тът да вземе да про-
чете по-добре Наред-
бата. Документът е
категоричен, че пър-
в о к л а с н и ц и т е
трябва да имат под-
готвителен курс и
те са го минали.

ÈÌÀ ÂÀÊÑÈÍÈ ÇÀ
ÁÅÁÅÒÀ Â ÏÅÐÍÈÊ

 ÃÅÎÐÃÈ ÏÚÐÂÀÍÎÂ ÑÅ
ÑÐÅÙÍÀ Ñ ÌÈÍÜÎÐÖÈ
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визите” си в интер-
вю за агенция „Фрог-
нюз”, станало пуб-
лично достояние. В
него той без притес-
нения споделя, че се
изживява като блюс-

тител  на закона,
раздавайки тупаници
наляво и надясно. На
какво основание, пи-
таме ние.

ÂÅ×Å ÊÐÀÄÀÒ È
ÁÎÐÄÞÐÈ Â ÃÐÀÄÀ ÍÈ
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Днес те ще бъдат настанени в лагера в „Овча купел”

 Но не е задължител-
но да се явяват на
тест”, заяви още Васил
Върбанов по повод
твърдението на кмета
на общината Васил
Станимиров, че всич-
ко, свързано с разкри-
ването както на цен-
търа, така и със запис-
ването на децата на
бежанците в местно-
то училище е ставало
на тъмно, зад гърба на
местните съветници
и общинска админис-
трация. “Според чл. 26
от Закона за убежища-
та и бежанците, непъл-
нолетни и малолетни,
които търсят убежи-
ще имат статут на

българи и им се полага
образование. Това, че
им е отказана закрила
нищо не означава, за-
щото решението се об-
жалва. А според ал. 2 по-
лучилите закрила имат
право и на професио-
нално образование, как-
то българите”, обясни
зам.-председателят на
Агенцията за бежанци-
те. До решението се
стигна след разразилия
се на първия учебен
ден скандал в селото,
когато местните зая-
виха, че ще отпишат
децата си от еди-
нственото учебно за-
ведение в общината –
школото в село Калище,
което има всичко на
всичко 18 ученика и се

Чревни инфекции
морят перничани 

Зоя ИВАНОВА 

Още пари за
пострадали от

земетресението в Перник?
Любомира ПЕЛОВА

Въпреки огромните харчове, които
ще трябва да направи правителството
за преодобяване на щетите, нанесени
от природните бедствия в страната,
Перник има шанс да получи още мал-
ко пари от Междуведомствената ко-
мисия за възстановяване и подпома-
гане към МС. На второто си извънред-
но заседание вчера, председателс-
твано от вътрешния министър Йордан
Бакалов, тя е решила да направи
предложение да бъде предоставена
възстановителна помощ на пострада-
ли от бедствия физически лица от об-
щините Перник и Добрич за общо
356 000 бв. Комисията ще  предложи
на служебното правителство да одо-
бри предоставянето на 26 580 640 лв.
за овладяване и преодоляване на
последиците от наводненията на тери-
торията на страната. За овладяване и
преодоляване на последиците от
вредното въздействие на водите се
предлага финансова помощ за най-
тежко засегнатите области – Бургас,
Варна, Добрич, Велико Търново, Вра-
ца, Монтата и Пловдив. 3 139 773 лв.
от предлаганата сума са за възста-
новяване на съоръжения и участъци
от републиканската пътна мрежа, 1
155 900 лв. за възстановяване на учи-
лищни сгради; 380 000 лв. за разпла-
щане на спасителни и неотложни дей-
ности, извършени от структури на
МВР и Министерство на отбраната.

води защитено, ако в
класните стаи влязат
малки бежанци. Хората
заявиха, че се страху-
ват, че тези деца ще
донесат зарази, а и не
знаят български език,
което според тях ще
спъва учебния процес.
От Държавната аге-
нция за бежанците оба-
че са категорични, че
децата са изследвани и
не носят зарази.

В ефира на една от
националните телеви-
зии се чу и правилният
изказ на български език
на едно от девойчета-
та, което разказа, че
трябва да продължи
образованието се в
седми клас. Според
просветния министър

Перничанин краде бордюри
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин на Хрис-
това възраст се озова
в ареста за кражба на
бордюри. Около 18 часа
в първия работен ден
на седмицата на „горе-
щия” телефон 112 е
бил подаден сигнал, че
в района на жилищния
квартал „Тева” се из-

вършва кражба на бор-
дюри от новострояща-
та се велоалея. Служи-
телите на редареагира-
ли незабавно и успели
да спрат на местопрес-
тъплението шофира-
ната от 33-годишния
жител на областния
град В.П. кола „Опел Ас-
тра”, която била на-

Румяна Коларова, Ми-
нистерството на об-
разованието е предот-
вратило по-сериозен
скандал, свързан с поли-
тизиране на случая,
след като в понеделник
Общинският съвет в
Ковачевци прие декла-
рация, с която искат

премахването на цен-
търа за временно нас-
таняване на незаконни
имигранти до 30 ок-
томври. Според нея
обаче  е бил изпуснат
шанса училището в кое-
то има само четири
слети паралелки, да се
съживи.

Приключи жътвата на овеса
Силвия ГРИГОРОВА

  Бавно напредва
прибирането на ре-
колтата от пролет-
ните култури в облас-
тта. Причината за-
това са непрекъсна-
тите валежи, които
затрудняват работа-
та на механизацията
на полето. На това се
дължи и закъсняване-
то на жътвата в ре-
гиона.

След приключване-
то на прибирането на
пролетния ечемик, зе-
меделските произво-
дители от областта 
приключиха и с жът-
вата на овеса. Това
информираха от Об-
ластна дирекция „Зе-
меделие”. От засети-
те в областта с тази
култура 9 635 дка, са
получени 1 811т зър-
но при 188 кг среден
добив от декар. С най-
добър добив от декар
са стопаните от Ра-
домир- 250 кг. След
тях се нареждат коле-
гите им от Ковачев-
ци, които получиха
240 кг от декар,  Земе-
н-211 кг, Трън-200 кг.
Най- нисък добив отг
овеса тази година
имат стопаните от
Брезник- 160 кг.

 Приключи и жътва-
та на тритикалето.
Единствените, които
засяха тази култура в

региона са земеделски-
те производители от
Радомир. От засети-
те 1000 дка, те полу-
чиха 280 т готова
продукция при 280 ксг
среден добив от де-
кар.

Бавно върви приби-
рането на картофи-
те, причина за което
отново са дъждове-
те. Поради овлажн-
яването на почвата,
техниката е затруд-
нена да влезе в поле-
то. От засадените с
този зеленчук в об-
ластта 3 980 дка,
към 12 септември е
прибрана реколтата
едва от 970 дка, кое-
то представлява
около 24% от засаде-
ните площи. Сравни-
телно с по-бързи
темпове работят

стопаните от Радо-
мир, които вече са
прибрали продукция-
та от 420 дка, но те
засадиха тази година
най-много площи с
картофи- 1990 дка.
След тях се нареж-
дат стопаните от:
Брезник, които са из-
вадили картофите
от 250 дка, Ковачев-
ци и Перник са приб-
рали продукцията ед-
ва от 80 дка, а в Трън
пък забавянето е
още по-голямо, защо-
то до сега са изваде-
ни картофите от 50
дка. Към 12 септем-
ври, по данни на Об-
ластната дирекция,
стопаните от облас-
тта са прибрали на
склад 1 728т карто-
фи при 1800 кг сре-
ден добив от декар.

Пет нови случая на ентероколит са регис-
трирани в Перник за миналата седмица.
Чревните инфекции са трайни в заразните
заболявания за последните месеци в гра-
да. Четири нови случая на варицела , един
на скарлатина и един на коклюш отчитат от
Регионалната здравна инспеция. Епиде-
мичната обстановка по отношение инфек-
циозните заболявания в Пернишка област
е спокойна. През седмицата са регистри-
рани 15 случаи на остри респираторни за-
болявания и грип със заболяемост 19,14
%ооо.През седмицата инспекторите на
РЗИ Перник са извършили 248 проверки.
Няма издадени наказателни постановле-
ния по Закона за здравето. 

1500 самодейци на
“Балканска черга”

Милена ПЕТРОВА
1 500 души са дали заявки за участие в

тазгодишния международен форум „Бал-
канска черга” 2014г. На сцената в село
Шишковци, в рамките на три дни, ще се
представят фолклорни състави от Кюстен-
дилска област, Перник, Каварна, Балчик,
Дуловf, Ямбол, Луковит, Пазарджик и много
други.Фестивалът на балканската черга,
фолклора и занаятите започва на 19 септем-
ври и ще продължи до 21 септември. Още в
първия ден е предвидено участие на поп-
фолк изпълнителката Магда. За любителите
на сръбската музика пък босилеградчанина
Лазо ще влезе в ролята на Кеба и Шабан
Шаулич. За доброто настроение на многоб-
ройната тълпа ще се погрижи и Надя Каза-
кова. 

На следващия ден /20 септември/ в центъ-
ра на Шишковци свои изпълнения ще пред-
ставят и сестри Филатови. Очаква се меж-
дународния фестивал да бъде закрит на 21
септември /неделя/ с многобройни изпълне-
ния на самодейни състави и фолклорен със-
тав от Косово. Организаторите на събитието
- кметът на Шишковци Климент Терзийски и
председателят на сдружение „Роден край”,
Борислав Крумов са предвидили още мно-
го изненади за всички участници и гости на
събитието.

Продължават опитите за
измама чрез интернет

Силвия ГРИГОРОВА
   Нови сигнали от клиенти на  Нацио-

налната агенция за приходите, за полу-
чени съобщения по електронната поща,
в които се иска да бъдат попълнени бан-
кови данни и информация за кредитни
карти. Затова алармират от офиса на
приходната агенция в Перник. В тази
връзка от НАП напомнят, че служители
на агенцията никога и по никакъв повод
не изискват банкова информация и дан-
ни за кредитни карти да бъде попълвана
в електронни форми или изплащана по
електронна поща. Получените от клиен-
тите на Агенцията за приходите нови
електронни писма, в които на английски
език се съобщава за възстановяване на
данък от 481.22 BGN, са най-вероятно
опит за измама. Това подчертават от 
НАП. От там апелират, гражданите, кои-
то са получили писмо с подобно съдър-
жание,  да се свържат с Агенцията за
приходите на телефон 0700 18 700,  за
допълнителна информация.

от страница 1

тъпкана с бордюри.
Водачът на автомо-

била се озовал в аре-
ста, а возилото е
прибрано на паркинга
на пернишкото Първо
районно управление
„Полиция”.  Срещу
крадеца е образувано
и досъдебно произ-
водство.
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От Регионалната здравна инспекция вече ги раздават на общопрактикуващите лекари 

Всеки трети съветник –
мераклия да стане депутат

Любомира ПЕЛОВА
Кажи – речи всеки трети пернишки об-

щински съветник е мераклия да стане депу-
тат. За това говори присъствието на много
от местните законотворци в кандидат-депу-
татските листи за народни представители на
политическите партии и коалиции, регистри-
рани в РИК, съобщи председателят на ОбС
Милан Миланов. И тъй като по закон те са в
отпуск заради предстоящия парламентарен
вот, утрешната сесия, въпреки натоварения
дневен ред, включващ 38 докладни и отго-
вори на много питания, отправени към об-
щинската управа на последното преди
лятната ваканция заседание на местния за-
конодателен орган, може да се окаже спо-
койна, без политическите заигравки и на-
падки, които неминуемо удължават всяко
заседание на ОбС.

Миланов уточни, че през август постъпи-
лите докладни са били над 70, сред тях са
избрани именно онези 38, които се нуждаят
от спешно решение, а и няма да дадат по-
вод за предизборни политически тиради и
скандали, без които напоследък не минава
сесия на пернишкия ОбС.

Сред най-важните са предложенията,
свързани с удостояването със званието
„Почетен гражданин на Перник” на писа-
теля Цанко Живков, изработването на общ
устройствен план на Перник – проблем, по
който се дискутира отдавна, вземането на
някои градоустройствени решения, отдава-
не на общински имоти под наем и др.

Ще изграждат екопътека
„Поглед към девет планини”

Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА 
От Регионалната

здравна инспекция
съобщават че са полу-
чени разпределените
количества четири-
компонентни ваксини
за родените бебета
след 1 юни тази годи-
на. Те вече се раздават
на общопрактикува-
щите лекари от регио-
на. Напомня се на джи-
питата, че във връзка
с високия епидемичен
риск от възникване и
разпространение на
социално значими вак-
синопредотвратими
инфекции, на първо

място полиомиелит,
на основание чл. 59,
ал.1, т.3 от Закона за
здравето и чл. 5, ал.1
от Наредба №15/2005
год. за имунизациите
в Република България
(Последно изм. ДВ, бр.
17/01.07.2014 год.) и
Протокол №32/
20.08.2014 год. от из-
вънредно заседание на
Експертния съвет по
надзор на заразните
болести, имунопрофи-
лактиката и проти-
воепидемичния кон-
трол е издадена Запо-
вед № РД-01-209/
27.08.2014 г. на Минис-

търа на здравеопазва-
нето. С тази заповед
се разпорежда основ-
ните имунизации на
родените след
01.06.2014г. да се из-
вършват с четирива-
лентна комбинирана
ваксина срещу дифте-
рия, тетанус, коклюш,
полиомиелит и с  ва-
ксина срещу хепатит
тип Б, педиатрична.
Заповедта е валидна
до сключването на до-
говор по обособена по-
зиция № 3 „Доставка
на ваксина срещу диф-
терия, тетанус, кок-
люш, хепатит тип Б,

Любомира ПЕЛОВА
На утрешното си заседание пернишкият минипарла-

мент трябва да вземе становище по предложението на
жителите на пернишкото село Кралев дол и кметаПла-
мен Георгиев за удостояването на писателя-историк и
краевед Цанко Живков със званието „Почетен гражда-
нин на Перник”. Предложението е подкрепено и от об-
щинската администрация, а на традиционната прескон-
ференция преди заседанието на Общинския съвет пред-
седателят му Милан Миланов уточни, че едва ли някой от
местните законотворци ще гласува против.

Перничани добре познават Цанко Живков с неговата
дългогодишна творческа и родолюбива дейност,  свър-
зана с Перник и със задълбочените му проучвания около
родното място на Паисий Хилендарски и претенциите на
кралевдолчани, че именно в тяхното село  е роден Хилен-
дарският монах. Кметът на общината Росица Янакиева
също подкрепя докладната на кмета на Кралев дол. Тър-
сейки винаги опора в родовата памет, авторът се стреми
да бъде правдив в своите статии, очерци и документални
книги, 89-годишният творец е превърнал Перник и него-
вите граждани в основна тема на книгите си и се е нало-
жил като техен летописец, се казва още в становището

полиомиелит, хемофи-
лус инфлуенце тип Б”
и извършване на дос-
тавка на ваксини.За
създаване на организа-
ция по изпълнение на
заповедта е необходи-
мо: Задължителните
планови имунизации
на родените след
01.06.2014 г. срещу
дифтерия, тетанус,
коклюш, полиомиелит
и хепатит тип Б да се
извършват с четири-
валентна комбинирана
ваксина срещу дифте-
рия, тетанус, коклюш,
полиомиелит и с вак-
сина срещу хепатит
тип Б.

Четиривалентната
комбинирана ваксина
срещу дифтерия, те-
танус, коклюш и по-
лиомиелит да се при-
лага по схема от 2-ри,
3-ти и 4-ти месец, с
минимален интервал
от 30 дни между прие-
мите. Вакисната сре-
щу хепатит тип Б да
се прилага по схема: 2-
ри прием – от първи
месец;    3-ти прием –
от шести месец.Про-

ведените имунизации
да се отчитат в сро-
ковете по чл. 13 от
Наредба № 15/2005 г.
за имунизациите в Р
България, както след-
ва: Имунизациите сре-
щу хепатит тип Б да
се отчитат с кодове
43 и 44, съгласно При-
ложение № 7 към чл.
13, ал. 2 от Наредба №
15/2005 г. за имуниза-
циите в Р Бълга-
рия;Имунизациите с
четиривалентната
комбинирана ваксина
срещу дифтерия, те-
танус, коклюш и по-
лиомиелит да се от-
читат с с кодове 19,
20 и 21 в отчетна
форма, съгласно При-
ложение към Заповед
№ РД-01-209/
27.08.2014 г. Същото
да бъде предоставено
в РЗИ-Перник, дирек-
ция „НЗБ“, с отчета
за извършените за-
дължителни планови,
целеви и препоръчи-
телни имунизации и
реимунизации за де-
ветмесечието на
2014 год. 

В Ковачевци вчера бе подписан официал-
но договорът и започва изграждането на
екопътека „Поглед към девет планини”. Тя
ще е с дължина в едната посока 4,9 кило-
метра и ще е в планината Сирищна Рудина,
а изходният пункт ще е село Сирищник.
Името на пътеката идва от ключовата точка
по маршрута й – заслонът „Погледец”, от-
където се открива красива гледка наистина
към девет съседни планини – Витоша, Чер-
на гора, Верила, Голо бърдо, Рила, Пирин,
Конявската, Земенска, Пенкьовската пла-
нина. Част от екопътеката минава през уча-
стъка в местността „Светената вода” и па-
раклис „Св.Николай Летни”, които са свър-
зани с местни предания. Там всяка година
на 9-ти май се организира празник, посве-
тен на Св.Николай Летни. Той е посещаван
от много местни жители и туристи заради
живата легенда за лековитата светена во-
да. На площадката има естествен извор с
лековита вода в бигорни образувания и
скален параклис. Проектът предвижда тя
да се доразработи, като се терасира, изгра-
ди се магерница, монтират се маси и пейки.
Ще има и химическа тоалетна, информа-
ционни табели, кошчета за отпадъци. Така
обновената площадка ще поеме както еже-
годните събори тук, така и потока туристи,
минаващи по маршрута, който ще бъде оче-
ртан и в указателно табло на изходния
пункт. Екопътеката минава както през гор-
ски, така и през открити терени и ще има из-
градена както лятна, така и зимна марки-
ровка.

След проведена процедура по Закона за
обществените поръчки за изпълнител на
проекта е избрана фирма „Вера строй”
ЕООД, която е предложила цена от
255 834,52 лв без ДДС. Офертата включва и
непредвидени разходи в размер на малко
над 16 000 лв.

И минипарламентът подкрепя кандидатурата
на Цанко Живков за почетен гражданин

на пернишкия градоначалник.
Цанко Живков е роден в Перник през 1926 година. От

15-годишен започва да пише и публикува в ученическо-
то списание „Младежко слово“. Учи право в Софийския
университет и работи като миньор, от което се раждат
първите му очерци и книги, както и дневникът-роман
„Мъже под земята“. Бил е ръководител на литературния
кръжок към градското читалище и допринася за израс-
тването на участниците в него, работил е като журналист
в местни издания, във вестник „Труд“ и дълги години
във вестник „Литературен фронт“. Автор е на десетки
книги, сред които и „За родното място на Паисий”, в коя-
то доказва, че Паисий е родом именно от пернишкото
село Кралев дол, мотивирайки се с наречието, изпол-
звано от Хилендарския монах в „Истроия Славянобъл-
гарская”. Пернишкият театър „Боян Дановски” направи
великолепна постановка под открито небе на историчес-
кия хълм „Кракра” по едноименната драма на Цанко
Живков.

Ако утре съветниците кажат „да” на докладната, но-
вият почетен гражданин на Перник Цанко Живков ще
получи всички знаци, свързани с титлата на Деня на гра-
да – 19-ти октомври.

Заседава Гражданският борд за свободни избори
Любомира ПЕЛОВА

Организацията на
работа и взаимодей-
ствието между Про-
куратурата, ДАНС и
МВР за противодей-
ствие и преследване
на престъпленията,
свързани с изборите
беше централата те-
ма на четвъртото за-
седание на Граждан-
ския борд за свободни
и прозрачни избори.
Отчетено беше и
свършеното до мо-
мента от Национал-
ното междуведомс-
твено звено, в което
участват трите ин-

ституции, съобщиха
от пресцентъра на
Вътрешното  минис-
терство.

Представителят
на Върховната каса-
ционна прокуратура
Николай Георгиев ак-
центира върху орга-
низирания обмен на
информация между
различните ведомс-
тва, които имат от-
ношение към провер-
ките и досъдебните
производства. Той
изтъкна и максимал-
но улеснената въз-
можност да се пода-
ват сигнали за неред-

ности от страна на
гражданите, включи-
телно и на определе-
ни за това телефо-
ни. Както от Проку-
ратурата, така и от
ДАНС, подчертаха го-
товността да се да-
ват присъствени де-
журства в изборния
ден и в деня преди
вота. Заместник-
председателят на
ДАНС Ваня Стефано-
ва обърна внимание
на действията за не-
допускане на прес-
тъпления срещу по-
литическите права
на гражданите.

Превенцията и мер-
ките срещу купува-
нето и продаването
на гласове бяха друг
акцент в заседание-
то на Гражданския
борд. Заместник-ди-
ректорът на Главна
дирекция „Криминал-
на полиция“ Георги
Арабаджиев отбел-
яза наличието на
контингент от лица
с различна степен на
участие в тази прес-
тъпна дейност. „Из-
ползваме всички ме-
тоди и средства,
необходими за изпъл-
нение на оперативно-

издирвателната дей-
ност и дейността по
доказване на прес-
тъпната дейност“,
заяви Арабаджиев.
Участници в заседа-
нието коментираха
начина на събиране
на подписи за регис-
триране на партии-
те и коалициите за
изборите. Отбеляза-
ни бяха и мерките за
недопускане на нару-
шения от страна на
избирателни комисии
и подобряването на
наказателноправна-
та уредба в този
смисъл.
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Готов е докладът на Сметната палата

Отново вадят на дневен ред
проблемът с инвестиционно

намерение на „Булгартрансгаз”
Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА 
Включването на но-

ви лекарствени про-
дукти в позитивния
лекарствен списък,
повишаване на ниво-
то на реимбурсация
на част от тях и уве-
личаване на броя на
болните за чието до-
машно лечение НЗОК
плаща  е довело до
значим преразход на
тези средства  в бю-
джета на НЗОК за
2013 г. Това става

ясно от одит на
Сметната палата за
изпълнението на бю-
джета на здравната
каса за миналата годи-
на. Данните показват,
че  размерът на го-
дишния план на средс-
твата за лекарствени
продукти за 2013 г.
възлиза на 553 299
000 лева, като тук
влизат лекарствени
продукти, диетични
храни за специални ме-
дицински цели за до-

машно лечение, вакси-
ни за задължителни
имунизации и реиму-
низации и финансира-
нето на разходите за
ваксини и дейности
по национални програ-
ми за профилактика
на рак на маточната
шийка. 

Ръст на разходите
от 9,2% има и в от-
четените здравноо-
сигурителни плаща-
ния за медицински из-
делия . За 2013 г. те

са в размер на 79 171
000 лева или има пре-
разход от 6 701 00
лв. повече с спрямо
2012 г. Според докла-
да, това се дължи из-
цяло на разходите за
медицински изделия,
прилагани в болнична
медицинска помощ. В
случая, за 2013 г. от
НЗОК са изплатени с
8 251 000  лв. повече
спрямо 2012 г., кое-
то е ръст от 13,1%.
Като причина се по-
сочва увеличения
обем на отчитаните
медицински изделия
 през 2013 г. при ле-
чение по клинични
пътеки. За 2013 г. са
приложени 50 949 ме-
дицински изделия,
заплащани от НЗОК
отделно от цената
на клиничната пъте-
ка, при отчетени  43
716 броя през 2012 г.
Същевременно за
2013 г. за медицински

Увеличават се субсидираните
щатове в музеите

Силвия ГРИГОРОВА
 Общо с 220 се увеличават субсиди-

раните щатове  за библиотеките, му-
зеите с регионален характер и чита-
лищата съгласно приетите от Минис-
терския съвет стандарти за делегира-
ните от държавата дейности с нату-
рални и стойностни показатели през
2015 г. Увеличението е съответно с 90
бройки за музеите, с 30 за библиоте-
ките и със 100 за читалищата. Това
стана ясно по време на Десетата На-
ционална работна среща-семинар на
музейните работници на тема: „Добри
практики“, която се проведе в Перник
миналата седмица, с подкрепата на
общината.

  Предвидено е и увеличение с 4%
спрямо 2014 г. на стандартите за спе-
циализирани институции за предос-
тавяне на социални услуги и с 5% на -
социални услуги, предоставяни в об-
щността и в специализирани институ-
ции. Разчетени са средствата за ме-
сечна помощ за ученик в социална
услуга. Одобрена е и диференциация
на стандартите за защитените жили-
ща и центрове за настаняване от се-
меен тип в съответствие с целевата
група на настанените деца и възрас-
тни – съответно без и с увреждания.

    Въвеждат се и нови стандарти
за финансиране на здравни кабинети
в общини с до 40 деца в целодневни -
детски градини и обединени детски
заведения и в общини с до 250 учени-
ци училище. Разчетени са също така
необходимите средства зафинансира-
не на общинските училища, съобраз-
но увеличението през 2015 г. на деца-
та в детските градини и на ученици-
те.Стандартите за делегираните от
държавата дейности с натурални и с-
тойностни показатели през 2015 г. са
съгласувани с Националното сдруже-
ние на общините и са завишени в
съответствие с ръста на минималната
работна заплата. Те са съобразени с
размерите на бюджетните взаимоот-
ношения между централния бюджет и
бюджетите на общините според ос-
новните допускания за бюджетна п-
рогноза за периода 2015-2017 г.

изделия за домашно
лечение изплатените
средства са с 1
550 000 лв., или с 16,4
на сто по-малко
спрямо 2012 г.Докла-
дът на Сметната па-
лата завършва със
становище,  в което
се прави обобщение-
то, че увеличението
на здравноосигури-
телните плащания е
в резултат на дого-
ворени нови услуги и
дейности за оказва-
ната медицинска по-
мощ, ръст в броя на
сключените догово-
ри и в броя на меди-
цински изделия, и но-
ви лекарствени про-
дукти, заплащани от
НЗОК. Данните от
отчета за изпълне-
нието на бюджета на
НЗОК за 2013 г. по-
казват увеличаване
на приходите и разхо-
дите спрямо пред-
ходната 2012 г. 

На утрешната сесия пернишкият ми-
нипарламент ще преразглежда свое
решение от миналата година, свързано
с инвестиционно намерение на “Бу-
лгартрансгаз” за реконструкция на съ-
ществуващата газоразпределителна
станция в Перник и монтиране на
приемна камера на газопроводно от-
клонение, чрез която се прави очиства-
не на газопровода. От фирмата искат
да бъде коригирана сумата, която е
поискана от местната власт за предос-
тавяне на терен. Тя е почти двойно по-
вече отколкото оценката на лицензира-
ния оценител. В предложението е посо-
чено от  121 760 лева тя да бъде нама-
лена на 75 000лв.

“Газопреносната станция се намира
до стадион Металург, вляво от “Кауф-
ланд” в Изток. Газопроводът, който ми-
нава под подлеза в кв.Църква не е на
“Булгартрансгаз”, а на „Стомана Ин-
дъстри”. Държавната фирма е основен
преносител на газ и захранва цялата
пернишка индустрия. С изграждането
на това съоръжение ще се повиши ра-
ботното налягане на газопровода, кой-
то  подава газ към индустриалните пот-
ребители като ТЕЦ-а и фирма “Стома-
на” обясни Миланов, който се е срещ-
нал с шефа на фирмата Кирил Темел-
ков. Според председателя на минипар-
ламента тези съоръжения са обект на
националната сигурност и няма как да
се влияе на тяхното преместване.

Заместникът му Стойчо Василев зая-
ви, че е по-добре да бъдат взети реал-
но 75 000 лева, отколкото нищо, ако
местният законодателен орган не про-
мени становището за двойно повече
исканите пари.

Търсят мъже учители
Милена ПЕТРОВА

Екшън план за привличане на повече
мъже като учители готвят в просветно-
то министерство. Това е записано в
проекта на новата оперативна програ-
ма „Образование и наука. Със средс-
тва от Брюксел експертите от ведомс-
твото ще правят обучения и ще финан-
сират мерки, които да привлекат об-
ратно в класните стаи представителите
на силния пол. В момента под 40 на
сто от преподавателите са мъже. Про-
фесията се феминизира, което прос-
ветните експерти отчитат като негатив-
но. За обучение и квалификация на пе-
дагози от ведомството планират да по-
харчат 55 милиона лева в следващите
седем години. Парите ще борят не са-
мо неравномерното разпределение на
мъже и жени в училищата, но и други-
те най-належащи проблеми на заетите
в системата. Един от най-критичните
фактори е демографският. Според
данните на просветното ведомство
броят на учителите до 49-годишна въз-
раст намалява непрестанно. В същото
време до 2017 г. близо 40% от учите-
лите ще се пенсионират. Все по-малко
млади хора желаят да станат учители.
България попада в последните 30 дър-
жави по ниво на подготовка на педаго-
гическия персонал. Българските учи-
тели са и най-бедните в Европа.

Млади лекари чакат отговор
от държавните институции
Зоя ИВАНОВА

На 19 август от
гражданска инициати-
ва „Млади лекари за но-
во здравеопазване” се
обърнаха с призив в от-
ворено писмо до дър-
жавните институции
и политическите пар-
тии. В него те призова-
ха да  се погледне  трез-
во на проблемите на
младите медици и да
предприемат мерки,
които да стимулират
тяхното развитие и

професионална реализа-
ция в родната им стра-
на. На 3 септември пък
е било отправено пред-
ложение за Меморан-
дум към основните по-
литически сили - ГЕРБ,
БСП, ДПС и Реформа-
торския блок. В него се
предлагаше партиите
да съгласуват взаимно
позициите си относно
перспективите за реа-
лизация и развитие на
младите лекари в стра-
ната ни.  „До момента

отговор НЯМА! Оче-
видно здравеопазване-
то в България има нуж-
да от мозъчна операци-
я! Младите лекари са
поставени в тежката
позиция на оцеляващи,
като търсят спасение
зад граница. Твърде
малко са тези решили
да продължат борбата
с вятърни мелници в
своята родина”, се каз-
ва в  съобщение до ме-
диите от организация-
та.

Усвояват пари по програма
Силвия ГРИГОРОВА

  Благодарение на доб-
рото взаимодействие
между Държавен фонд
„Земеделие” и българ-
ските учебни заведе-
ния, се очаква бюдже-
тът по схемата „Учи-
лищен плод” да бъде ус-
воен на 100% за втора
поредна година. Това
информира заместник-
изпълнителният ди-
ректор на ДФ „Земеде-
лие” Иванка Багдатова
по време на откриване-
то на новата учебна в
столично училище. Тя
поясни, че през измина-
лата 2013/2014 г. по
схемата „Училищен
плод” са подпомогнати
2 239 училища и детски
градини и близо 320
хиляди деца.  За достав-
ката на пресни плодове
и зеленчуци в учебните
заведения бяха осигуре-

ни почти 8,8 млн. лева,
които предстои да бъ-
дат усвоени напълно.
Така бюджетът по схе-
мата ще бъде изразход-
ван на 100% за втора
поредна година, след ка-
то през учебната
2012/2013 г. бяха усвое-
ни предвидените над
4,3 млн. лв. Заместник-
изпълнителният ди-
ректор на фонд „Земе-
делие” припомни, че до-
кументи за участие по
схемата „Училищен
плод” за настоящата
учебна година ще се
приемат до 23 септем-
ври. Иванка Багдатова
обърна внимание на
увеличения бюджет на
схемата за 2014/2015 г.
– 10,5 млн. лв. Тя доба-
ви, че с допълнителни-
те средства трябва да
се финансира осигур-
яването на пресни пло-

дове и зеленчуци на
учебните заведения,
които се включват за
първа година в „Учили-
щен плод”. Заместник-
изпълнителният ди-
ректор на ДФ”Земеде-
лие” добави още, че
доставката на плодо-
вете и зеленчуците за-
почва от 1 ноември
2014 г. Специално за ро-
дителите на първок-
ласниците заместник-
изпълнителният ди-
ректор на фонда съоб-
щи, че децата ще полу-
чават 14 вида пресни
плодове и зеленчуци,
сред които ябълки, кру-
ши, грозде, праскови,
домати, моркови и др.
Багдатова обяви и
някои от съпътства-
щите мерки по схема-
та, като организиране
на празници, игри, вик-
торини и др.
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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
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и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ - 30 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 33 000 лв.
7. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС - 13 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС - 32 000 лв.
9. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
12. Трисатен, Изток, 87кв.м, ТЕЦ, ет. 1, отремонтиран, обезопасен - 55 000 лв.
13. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 49 900 лв.
14.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
15. Къщи и апартаменти в Делта Хил
16. Къща, Изток, 2 ет., РЗП: 140 кв.м, дв. 430 кв.м - 95 000 лв.
17. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
18. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
19. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
20. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
21. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
22. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
23. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
24. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
25. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
26. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
27. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
28. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
29. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
30. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
31. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
32. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
34. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
35. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
36. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
37. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
3. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.
4. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ - 600 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 27 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
7. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 25 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 35 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 29 500 лв.
6. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 32 000 лв.

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6, ин-
жекцион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в
движение. За информация тел. 0888 311 312.

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

Давам под наем, охраняемо складово по-

мещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв.

Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39

20; 0888/925 348

Давам под наем, партерно помещение, 90

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

тодий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за

предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/ 820

644

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕ-

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

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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Опасни ями и течения в
морето, удави се руснак

Морето изхвърли удавен
руснак на неохраняема зона.
Предупредиха за опасни водни
течения.

Пострадалият е 76-годишен
турист от Русия, като само
аутопсия може да установи
причината за леталния изход –
дали е удавяне или сърдечен
пристъп, каза д-р Иван Иванов,
управител на ДКЦ 1 “Св.
Клементина”, който осигурява
медицинското обслужване на
плажа, цитиран от "Фокус".

Руснакът е влязъл в морето при
забранителен червен флаг по
всички плажове.

Лекарят предупреждава
плажуващите да бъдат особено
внимателни на всички плажове,
тъй като морето е доста бурно, а
след Илинден и Преображение
са се образували опасни водни
течения.

Повече от седмица няма следа от двамата полски младежи, които изчезнаха в Златни
пясъци в нощта на 6 срещу 7 септември. Сред разследваните версии е и удавяне при
нощно къпане.

По думите на д-р Иванов този сезон червените флагове са били повече от всякога и три
смъртни случая е имало на охраняемите плажове във Варна и региона. И трите са станали
в к.к. „Св. Константин и Елена“.

Той за пореден път се обяви за законодателни промени, които да разрешат създаването
на плажна полиция, която да следи за реда и сигурността по българското Черноморие.

"На запад глобите са ужасни – нямаш право да влизаш на червен флаг или с лодка,
когато се къпят хората. Може би и тук трябва да стане така. Не е работа на медицинските
екипи и спасителите да следят за спазването на правилата - техните задължения са други”,
обоснова се той.

Медицинското обслужване по плажовете във Варна и курортните комплекси ще бъде
осигурено до края на месец септември. По плажовете спасители ще има до 30 септември,
но в намален състав.

Ратифицирано е Споразумението
за асоцииране на Украйна с ЕС

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
СНЦ „Местна инициативна група Радомир-Ковачевци-Земен”  уведомява своите

бенефициенти, кандидатстващи по  мярка 312 : „Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия”, че  след получени уведомителни писма за отказ от подписване на
договори за безвъзмездна финансова помощ, разполагаемия  бюджет по обявената пета
покана се  увеличава  от 381 027,79 лева  на  504 227,79лева.

Напомняме на нашите бенефициенти, че крайният срок за подаване на Заявления за
подпомагане по Пета покана е 21.09.2014г.

Публична отваряне на постъпилите Заявления за подпомагане по пета покана ще се проведе
на 22.09.2014г. в офиса на „МИГ Радомир – Ковачевци –Земен”

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

  ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ !

Европейският парламент и Върховната рада в Киев едновременно
ратифицираха Споразумението за асоцииране на Украйна с ЕС.

Гласуването в ЕП беше определено като "историческо" от
председателя Мартин Шулц и приключи с 535 гласа "за", 127 гласа
"против" и 35 "въздържал се", предаде АФП, цитирана от БТА.

По време на процедурата и на последвалата я церемония Върховната
рада беше във видеовръзка с ЕП в Страсбург.

Докато в ЕП течеше гласуването, парламентът в Киев също
ратифицира споразумението за асоцииране с ЕС. Нито един от
присъстващите 355 депутати не гласува против.

След вота депутатите изпяха националния химн и под техните
аплодисменти президентът Петро Порошенко постави подписа си под
споразумението.

Това е "първа стъпка" към присъединяване към ЕС, заяви Порошенко.
Никоя страна не е платила по-висока цена за правото да се нарича

европейска, заяви в емоционално обръщение Порошенко, предаде
БНР.

По думите му, стотиците, които загинаха в последните месеци, са
дали живота си не само за Украйна, но и за Европа.

Европейският парламент ще продължи да подкрепя украинския
народ, увери Мартин Шулц - за да може мечтите на хората от "Майдана"
да се превърнат в реалност.

Украинският президент обяви, че ще поиска от правителството още
от утре да започне да прилага принципите на документа, свързани с
демократизацията на страната, инвестиционния климат и
икономическия растеж.

Реалното влизане на споразумението в действие ще бъде факт след
ратификация от всички страни-членки, очаква се тя да отнеме около 2
години.

Предварителното прилагане на зоната за свободна търговия, която
ще отмени вносните мита и ще осигури свободен достъп до
европейските пазари, няма да започне преди 2016 година.
Междувременно ЕС ще продължи да поддържа преференциален
режим за украинските стоки.

Договорената отсрочка
На министерската среща Русия-ЕС-Украйна в Брюксел на 12

септември бе постигната договореност за отсрочка на прилагането на
Споразумението за

асоцииране между Европейския съюз и Украйна до 1 януари 2016 г.
Русия предупреди, че ако търговското споразумение ЕС-Украйна

влезе в сила преди края на 2015 г. ще отмени режима на търговски
преференции с Украйна.

Въпросната отсрочка бе обсъдена снощи в телефонни разговори на
руския президент Владимир Путин с германския канцлер Ангела
Меркел и председателя на ЕК Жозе Барозу.

Отлагането на търговското споразумение "ни дава 15 месеца, за да
продължим дискусиите (...). Договорихме се да се удължат временните
търговски мерки", с

които се намаляват митата за някои украински продукти,
предназначени за европейския пазар, "за същия период", обясни на
12 септември еврокомисарят по търговията Карел Де Гухт.

Върховната рада прие днес и закони за особен статут на
самоуправление на райони от Донецка и Луганска области за 3 г. и за
амнистия на сепаратистите при дадени условия.

Правителството на Украйна издаде декрет, с който прекрати
подготовката на страната за асоцииране с Европейския съюз.

Мотивите са, че Украйна има спад в индустриалното производство, а
основен партньор й е Общността на независимите държави.
Правителството декларира, че ще поднови процеса на европейска
интеграция, когато това бъде "компенсирано от европейския пазар".

Последваха протести в Киев. Така започна украинската криза, която
прерасна във военен конфликт.

Македония и Сърбия откриват общи посолства
Министрите на външните работи на Македония и Сърбия – Никола Попоски и Ивица Дачич,

подписаха в Скопие споразумение за откриване на съвместни посолства по света
Двамата министри са изтъкнали, че мярката с общи дипломатически представителства е

необходима заради финансовата криза. Тепърва трябва да се уточни колко посолства ще
бъдат открити, предаде електронното издание НОВА, цитирано от "Фокус".

Телевизия Alsat-M също съобщи за инициативата на двете страни и посочва, че договорът
предвижда рационално използване на дипломатическите ресурси на двете страни.

Македония и Сърбия следват външната политика на ЕС, но като кандидати за членство нямат
задължение да се присъединят към всички стъпки на Съюза, заявиха на пресконференцията
Никола Попоски и Ивица Дачич.

Попоски подчерта, че като страна кандидат за членство, Македония е съгласувала своята
политика с политиката на ЕС, но имало разлика, тъй като тези страни които не са в Съюза, не са
участвали в създаването на политиката, а само в нейното реализиране.

Дачич от своя страна заяви, че ЕС има своя политика и когато Сърбия стане член, ще съгласува
своята политика с европейската.

Електронното издание Falangta съобщи, че Дачич се е срещнал и с президента на Македония
Георге Иванов. Двамата са обсъдили възможностите за по-нататъшно задълбочаване на
двустранните отношения и евроинтеграционните процеси на двете страни.
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06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север- юг"- сериал, с.2, еп.24
21:30"Survivor: Камбоджа" - реалити шоу
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Вътрешна сигурност" - сериал
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00bTV Новините /п./
04:30"Цветовете на любовта" /п./- сериал

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу
22:00"Съдби на кръстопът"
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Момчетата на Пи Джей" - сериал
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Светиците тв филм /5 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Бурен свят тв филм
13:40Войната на таралежите тв филм
14:50Завръщане от Рим тв филм/3 серия/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Бързо, лесно, вкусно
16:30Парламентарни избори
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:30Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
21:05В сянката на властта тв филм
22:00По света и у нас
22:10Парламентарни избори 2014:
22:15Парламентарни избори 2014:
Гласовете на България
22:30Връчване наградите на Столична
община за ярки постижения в областта
на културата на творци от София
00:00Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
00:10Здравето отблизо /п/
01:10Денят започва с Култура /п/
02:25По света и у нас /п от 20:00/
03:10Многоликата Япония /п/
04:00История.BG: 145 години БАН /п/

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Още от сутринта

телефонът ще е неиз-
менна част от днев-

ното ви меню. Ако искате да остане-
те на диета май ще се наложи да го
изключите.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко нервни ще се

чувствате днес, ще ви
се струва, че всички се опитват да
се заяждат с вас и ви търсят кусури.
Ще имате достатъчно енергия.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Решили сте точно

какво и как трябва да
направите и нищо не
би могло да ви спре,

направо сте като товарен влак.
Хубаво е поне за момент да се
замислите.

РАКРАКРАКРАКРАК
Съвсем не лек ден в

бизнеса, възможни са
машинации от страна на
отдавнашни партньори. Не се
палете и не правете прибързани

изводи.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да се оплачете

от липса на работа.
Важното е да обръщате

внимание и на малките подробности.
Хубаво е, че гледате на нещата
глобално.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ден за действие. Още

от сутринта ще дей-
ствате добре организира-

но и целе- насочено, че чак самите
вие ще останете изненадани от себе
си.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Малко консерва-

тивно ще действате
днес,но вие знаете за-

що. И се грижете добре за финанси-
те си,защото май харчите повече,
отколкото имате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ще ви вълнуват

всякакви нови и ин-
тересни неща, живота на хората –
също. Обзел ви е един такъв неясен
хуманизъм и сте готови да помогне-

те на целия свят.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста неща са ви се

струпали за вършене.
Направете си план и се опитайте да
го спазвате. Определено няма да
можете да проявите много

творчество.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Заредени с планове

започвате деня. Дано ви стигнат
силите да ги осъществите.
Работете главно в екип по този
начин нещата ще се развиват най-

добре.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес бихте могли ус-

пешно да възстанови-
те за- губени контакти .

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще успеете да

с ъ ч е - таете приятното с
полезното. Идеи ще имате в изоби-
лие само трябва да намерите кой да
ги изпълни под ваше ръководство.
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Ãåîðãè Ïúðâàíîâ ñå ñðåùíà ñ ìèíüîðöè
Успокойте отбора ще се намерят средства – каза президентът

ще стигнат за сезона.
От тях налични са
около 30 хиляди ,т.е.
120 000 липсват. Най-
важното, което каза
президентът, който
от известно време е
и почетен президент
на клуба беше „Успо-
койте отбора, ще се
намерят пари”. Пред-
видени са два основни
източника за финан-
сиране на клуба.  Ще
се търси генерален
спонсор, който да
осигури по-голяма
част от необходими-
те пари за „Миньор”.
Освен това се пред-
виждатъи срещи с по-

Страницата подготви Яне Анестиев

дребния бизнес, за
който се планира да
се ангажира с дребни
суми от порядъка на
500 – 1000 лева,с кои-
то да се допълнят
финансите на клу-
ба.Предвижда се една
част от тях да от-
кликнат на призива и
да се включат в оси-
гуряването на клуба.
Преди срещата Геор-
ги Първанов разказа,
че е тренирал волей-
бол при Славчо Жо-
тев, а на въпроса ка-
то какъв е играл от-
говори,че цял живот
е предпочитал да е
разпределител.

Президентът Геор-
ги Първанов пристиг-
на днес на среща с во-
лейболистите, тре-
ньорите и ръководи-
телите на „Миньор”.
Срещата беше във
връзка с предстоящи-
те мачове от Супер-
лигата, турнирът
„Борис Гюдеров”, кой-
то предстои в най-
скоро време и осигур-
яването на финанси-
ране на клуба за новия
сезон. Отново бяха
представени ,разче-
тите на клуба за но-
вия сезон. 83 000 лева
са необходими да края
на годината, 160 000

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА „А” 1
2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Чорни – Витоша 0:1

Ботев – Минерал 0:1

Пирин- Балкан  1:3

Ерма – Дружба 1:2

Спортист – Металург  0:5

Черногорец – Габер 2:1

КЛАСИРАНЕ:
1.Балкан 5:1 6 т.

2.Металург 12:0 6

3.Витоша 6:1 6

4.Дружба 4:2 6

5.Черногорец     2:1 3

6.Чорни 2:2 3

7.Габер 4:2 3

8.Минерал 2:2  3

9.Пирин 2:5 0

10.Ботев 0:3 0

11.Верила 1:5 0

12.Ерма 1:9  0

13.Спортист 0:8 0

 ГРУПА „А” 2
2-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Партизан – Студена 2:2

Вихър – Левски 1:0

Свраките – Светля  3:1

Буря – Бенковски 0:1

Енергетик – Китка 5:2

КЛАСИРАНЕ:
1.Свраките 6:1 6

2.Бенковски 3:0 6

3.Вихър 3:2 4

4.Стр.сокол  2:2 3

5.Енергетик 5:2 3

6.Буря 3:3 3

7.Левски 1:1 3

8.Партизан 2:2 1

9.Студена 2:3 1

10.Светля 3:5 1

11.Китка  4:8 0

12.Сарата 0:5 0

“Миньор” срещу национали
Отборът на “Миньор” излиза в четвъртък

от 17,00 часа в мач срещу аматьорския на-
ционален отбор. Перничани ще изиграят
контролата на терена в Царско село. Знае
се,че треньор на националите е треньорът
на “Миньор” Валерий Дамянов. Срещата
ще е полезна за миньорци, които ще заг-
реят за мача в неделя срещу “Рилски
спортист”. Перничани са в серия от две по-
беди, като се надяват през уикенда да нап-
равят трета поредна.

Американски футболист
преби сина си

Звездата на тима по американски футбол
Минесота Викингс Адриан Петерсън е об-
винен в домашно насилие. 27-годишният
състезател е пребивал брутално 4-годиш-
ния си син с клон от дърво.  Адвокатът на
футболиста Ръсти Хардин твърди, че клиен-
тът му е любящ баща, който никога не е
имал намерение да нарани сина си, но спо-
ред американските медии самият Петерсън
вече си е признал всичко. Футболистът
пребил жестоко сина си през май тази го-
дина, удряйки го с клона по краката, гърба
и задните части. За постъпката си Петерсън
ще бъде съден и може да получи присъда
от 2 години затвор, въпреки че в момента е
пуснат на свобода под гаранция. От клуба
на футболиста обявиха, че ще подкрепят
Петерсън, който ще тренира със съотбор-
ниците си до края на седмицата и дори мо-
же да вземе участие в следващия мач при
гостуването на Ню Орлеанс Сейнтс. 

Издадоха книга за победителя
от US Open

Книгата “Марин Чилич - тенис-чудото от
Меджугорие” за победителя от Откритото
първенство на САЩ тази година вече е в
продажба по книжарниците в родината му
Хърватия. Изданието е 100 страници, а не-
гови автори са спортни журналисти, спе-
циалисти по тенис, известни личности от
обществения и политическия живот. Всич-
ки те разказват интересни истории за жи-
вота на младежа от Херцеговачкия край,
спечелил US Open.  

Родителите на Марин Чилич, братята му и
най-близките му приятели разказват за не-
говото начало в тениса, а социологът Сла-
вен Летич е написал есе за “световното чу-
до от Меджугорие”, описвайки живота на
тенисиста.  Журналистът Антон Филич пък
разказва за всички треньори, които със
своите знания и със своя труд са извели
Чилич до титлата в US Open. 

нио Аниете, Борис-
лав Стойчев, Валери
Домовчийски, Пламен
Крумов, Стефан Ве-
лев, Аймен Белаид,
Георги Сърмов и ка-
ращият проби Ахил
Анани.  Част от
футболистите на
“Левски” ще играят

днес за дублиращия
тим, който има мач
със Славия. Става
въпрос за по-млади-
те играчи от тима
на Георги Иванов. 

Самият треньор не
се появи на занимание-
то, а остана в тре-
ньорската стая.

Едва 12 футболис-
ти тренираха днес
на стадион “Георгин
Аспарухов”. Треньор-
ският щаб на “Ле-
вски” изведе за зани-
манието Роман Про-
хазка, Владимир Га-
джев, Луис Педро,
Мигел Бедоя, Анто-

“Левски” остана с 12 футболисти

фенове атракцията
безспорно ще е гол-
яма, а местните ще
имат женски отбор
след 42 годишна пау-
за! В далечната 1962
година сливналии са
имали волейболистки,
но във тогавашната
втора група от шам-
пионата. Сега няма
втора група, клубът
ще участва директно
в единствената та-
кава. Главен мотор и
действащо лице по
проекта е Живко
Желязков, който е и
президент на ВК Сли-
вен. Общината в Сли-

вен пък ще помага за
новото начинание.”В
момента правим се-
лекцията на отбора”,
коментира  Живко
Желязков. Селекцията
закъсня, понеже късно
подадохме заявка за
участие. Все пак
смятам, че засега ус-
пяваме с нея. Не ис-
кам да мисля за рол-
ята ни в първенство-
то, искам женския во-
лейбол в Сливен да се
развива и ще продъл-
жаваме като клуб да
правим всичко въз-
можно за това”, до-
пълни Желязков.

Нов отбор ще се
впусне в Дъравното
женско първенство
на България за нас-
тоящия сезон 2014/
2015. Дебютантът е
ВК Сливен (Сливен),
като клубът вече по-
даде официално зая-
вка в БФВ.Така, след
като от Плевен отка-
заха участие за новия
сезон, оредялото ни
женско първенство
ще запази статута
си от седем отбора, а
ВК Сливен ще внесе
неминуем колорит и
една приятна све-
жест.За сливенските

Нов противник на ЕПУ
в женското първенство

ШАМПИОН ПОЧИНА НА 18 ГОДИНИ
Европейският шампион по джудо за юноши Давид Келехсаев

почина внезапно. Трагедията с 18-годишния спортист се е случи-
ла на 14 септември по време на сбора на руския национален от-
бор в Кемерово. Келехсаев стана европейски шампион през тази
година, а през 2013-а спечели титлата на Русия при юношите. От
Руската федерация по джудо потвърдиха за смъртта на талантли-
вия спортист.Келехсаев е бил на лагера в Кемерово от един ме-
сец, където е тренирал заедно със своя добър приятел Аюба
Блиев и други млади джудисти. Роденият във Владикавказ Давид
Келехсаев е починал в 4 часа сутринта пред очите на своите съот-
борници. Предполага се, че причината за смъртта му е сърдечен
проблем или инфаркт.



АПРОПО

ЕДНА БУКА ЗА НАУКА,
ГЛАСИ НАРОДНАТА ПОГО-
ВОРКА, КОЯТО БИ ТРЯБ-
ВАЛО да препрочетат управ-
ниците на Ковачевци. Там

чак на 15-ти септември разбраха, че де-
цата бежанци ще ходят на училище, та
направиха образователен сеир с ориен-
талски напеви. И след като изгониха ту-
земчетата от школото в Калища, седна-
ха да се порадват на творението си, как-
то Господ-Бог на седмия ден след сът-
ворението на света. Обаче крушката си
има опашка и въпросното училище, ос-
танало с малцинство дечурлига, е поело
пътя към самозакриването. За афганис-
танчетата и сомалийчетата обаче обра-
зованието не е кауза пердута и се наме-
ри добър градоначалник в лицето на
столичния кмет Йорданка Фандъкова,
която приюти под софийската школска
стряха унизените и оскърбените. Които
сега ще овладяват науката в далеч по-
елитни училища като същински афроев-
ропейци, доплували до спасителния
бряг на оцеляването. А малкото селско
училище в Калища ще си остане етни-
чески чисто, но духовно неестетично.
Доколко ковачевската бука е била за
наука предстои да се види по трансфе-
ра на държавни средства към Община-
та, която явно ще изпадне в немилост
пред Високата порта.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИН-
СКИЯ СЪВЕТ В ПЕРНИК МИЛАН
МИЛАНОВ ТАИ ПЛАХА НАДЕЖДА
утрешната сесия да бъде делова, работ-
на и безконфликтна. В разгара на пре-
дизборната борба дневният ред не дава
основание за партизански боини дей-
ствия. Ама знае ли човек? Една четвърт
от съветниците са и кандидат-депутати,
на които нито можеш да затвориш уста-
та, нито да изгониш от залата. Ако рекат
да се състезават по предизборна рето-
рика – отиде конят в реката. Остава ва-
риантът да са осъзнали историческата
значимост на момента, та като същин-
ски европейци да се придържат към
добрия тон. И най-вече – да са схвана-
ли, че истинската агитация се води на
открито, сред хората, а не в душната
конферентна зала на Двореца от микро-
фон на микрофон...

1217 септември 2014 г.

Êîé è çàùî ñå èçæèâÿâà êàòî ìåñòíèÿ øåðèô?
Днес Окръжният съд решава за мерките за неотклонение на Томов и Христов

Хулигани трошили лампи
в подлеза към автогарата

Любомира ПЕЛОВА
Пернишките крими-

налисти закопчаха
вандали, вилнели в
подлеза, свързващ га-
рата с автогарата в
Перник. В ареста са
двама младежи, сре-
щу които е образувано
досъдебно производс-
тво за унищожаване и повреждане.

Сигналът в полицията за безобразието е
бил подаден миналата нощ. Граждани ала-
рмирали, че в пътното съоръжение неизвес-
тни чупят лампите. Веднага на място прис-
тигнал автопатрул, който задържал хулига-
ните – 24-годишният Д.А. и три години по-
младият А.К. Вандалите са жители на об-
ластния град. В процес на изясняване са
причините, довели до бузобразната им пос-
тъпка. Вероятно младежите са били пияни
или надрусани, смятат криминалисти.

щинската управа и
най-вече срещу кмета,
инициирала протес-
ти, прераснали в неп-
рилични сцени, за кои-
то отнесе глоба само
от 100 лева, има
пръст и в мелето в
пернишката дискоте-
ка. Търси се отговор и
на въпроса намерени
ли са действително
наркотици там или
всичко е акт на пред-
варително подготве-
на война именно за
преразпределение на
териториите за раз-
пространение на дро-
га и както и за конку-
рентна битка между
две заведения. Според
добре осведомени из-
точници, полицията
може да уличи диско-
теката само в неспаз-
ване на работното
време – за два такива
случая е уведомена и
общинската управа. В
заведението обаче

дрога не е намерена.
Нещо повече, мнозина
знаят, че нароченият
за мераклия да е но-
вият наркобос в Пер-
ник Калин Томов и про-
гонил от заведението
желаещи да пласират
в нея дрога. Говори се
и че въпрос на дни е в
сградата на Синдикал-
ния дом, където се на-
мира нарочената за
свърталище на нарко-
дилъри дискотека, да
бъде открито след
дълъг ремонт заведе-
ние на пернишки биз-
несмен, когото Мар-
тин смята за свой
идол.

Така че днес денят
ще е повече от инте-
ресен не само за орга-
ните на правосъдие-
то, които трябва да
вземат безпристрас-
тно решение за Томов
и Христов, без да се
поддават на медий-
ния натиск.

мост грабват пушки-
те и пищовите и по-
магат на щатния
блюстител на закона
да се справи с лоши-
те. Но на законова ос-
нова. Каквато в слу-
чая „Мартин Илиев”
няма. Нещо повече,
тук в интервюто от-
кровено се говори са
силова саморазправа,
за която може би про-
куратурата и поли-
цията трябва да се
самосезират. И да се
провери доколко чис-
ти са помислите на
младежа, който се хва-
ли, че бил понатупал
тоя – оня, който по
негово лично усмот-
рение не бил съвсем
чист.

Вероятно в хода на
досъдебното произ-
водство ще стане
ясно и доколко твър-
денията на т.н.”зеле-
на барета”, изсипала
обвинения срещу об-

С тест по български препитват
хлапетата преди първи клас

Специалистите пре-
поръчват на учители-
те в начален етап и в
прогимназията да
търсят иновативни
методи за преподава-
не по български език,
използвайки новите
технологии, така че
уроците да са инте-
ресни за учениците.
Задължително е и ак-
тивното участие на
родителите и бизнеса
в учебния процес.
Идеята на включване-
то на бизнеса е учени-
ците да разберат, че
грамотността е за-
дължително условие
за добрата им профе-
сионална квалифика-
ция. В стратегията е
заложено още учени-
ците от прогимна-
зиалните и гимназиал-
ните класове да имат
портфолио, свързано
с равнището им на
грамотност. Целта
на прилагането на
мерките е обхватът
на децата над 4 годи-

ни в детските гради-
ни да достигне 90%.
Стратегията пред-
вижда и повишен дял
на ученици от чет-
върти и седми клас с
постижения над сред-
ните за страната на
малките матури. За-
ложено е да се намали
и делът на 15-годиш-
ните с постижения
под критичния праг
на международно из-
следване PISA, както и
повишаване на успеха
на зрелостниците на
държавните зрелос-
тни изпити. В стра-
тегията са предста-
вени и тревожни дан-
ни, свързани с отно-
шението на българ-
ските ученици към че-
тенето. За всеки пе-
ти 15-годишен чете-
нето е загуба на вре-
ме. Българчетата
предпочитат да че-
тат списания и вес-
тници пред художес-
твената и научната
литература.

Милена ПЕТРОВА
Хлапетата ще бъ-

дат тествани за ези-
кова и училищна го-
товност, преди да
тръгнат на училище.
Това предвижда проек-
тът на “Стратегия
за грамотността
2014-2020 г.”, публи-
кувана на сайта на об-
разователното ми-
нистерство. “Една от
слабостите на систе-
мата на предучилищ-
ното възпитание и
подготовка е липсата
на механизъм за из-
мерване на постиже-
нията на децата”, пи-
ше в стратегията.
Целта на диагности-
ката на малчуганите
е да се установят
езиковите и обучи-
телните затрудне-
ния, които би имало
детето, след като
стане ученик. Идеята
е резултатите от
този вид тестване да
подпомогне за по-лес-
ното преодоляване на
трудностите при че-
тене и писане в по-на-
татъшното разви-
тие на ученика. В
стратегията е зало-
жено и развитието на
дигиталното четене
от най-ранна детска
възраст. Така напри-
мер хлапетата могат
да направят своята
първа среща с азбука-
та чрез компютърна
игра, а в училищата
да се създадат диги-
тални библиотеки.

КО “Орфей” готов
за новия сезон

Милена ПЕТРОВА
Любителите на музикалното изкуство

ще могат да се насладят на изявата на
КО “Орфей” на 25 септември, която ще
даде началото на новия творчески се-
зон. В концерта ще вземат участие два-
ма солисти – голямата българска флей-
тистка проф. Лидия Ошавкова и клар-
нетистът от Азербайджан Фарадж Акба-
ров.

Концертът на КО “Орфей” ще започне
в 18.30 часа на 25 септември в галерия
“Любен Гайдаров” в Двореца на култу-
рата в Перник. Програмата е разнооб-
разна и включва произведения на Хен-
дел, Телеман, Росини, Доницети и
Холст. Диригентът на оркестъра Райчо
Христов вярва, че в програмата на
предстоящия концерт всеки ще намери
по нещо интересно.

Проф. Лидия Ошавкова е преподава-
тел в Музикалната академия в София,
където е завършила и образованието
си. Тя е възпитаничка на френската
флейтова школа и дълги години е пър-
ва флейта на Софийската филхармония.
Тя е изтъкнат солист в България и по
целия свят и пернишката публика ще
има удоволствието да я види.

Вторият солист, който ще вземе уча-
стие в концерта, идва по програмата на
Министерство на културата “Дебюти”.
Фарадж Акбаров е роден в Азербай-
джан и първият му преподавател по
кларнет е баща му проф. Али Акбаров.
Учи 12 години в класа на баща си в Му-
зикалната академия в Одрин, Турция,
след което е приет в НМА „Проф. Панчо
Владигеров” София, България, в класа
на доц. Борислав Йоцов.

През новия творчески сезон КО “Ор-
фей” планира много изненади за почи-
тателите на музикалното изкуство. 2015
г. е юбилейна за формацията, която
през месец май ще отбележи 40 години
от създаването си.

И най-вече – на база-
та на какви доказа-
телства и с какво пра-
во? Защото България
все пак е правова дър-
жава и борбата с прес-
тъпността е дело на
определени институ-
ции, а не на самозван-
ци, които самите те
имат проблеми с орга-
ните на реда. И които
вече са отнасяли сан-
кция за неприлично по-
ведение.

Защото младежът

едва ли е гледал една
не кой знае колко спо-
лучлива комедия от
70-те години със заг-
лавие “Подкрепете
местния шериф!”
Или пък е взел пример
от телевизионните
криминалните сериа-
ли, в които този над-
пис може да се види
на патрулките в
САЩ? Да, в Щатите
действа институ-
цията на помощник-
шерифите. Това са
доброволци, които в
случай на необходи-
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