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налист от ТВ 7 и бе
счупена една от теле-
визионните камери
по време на заснемане
на репортаж за про-
дажба на дрога в пер-
нишка дискотека. Ре-
шението е оконча-
телно и не подлежи
на обжалване.

Представителят
на държавното обви-
нение – зам.окръж-
ният прокурор Бисер
Михайлов не изложи
мотиви, искайки са-
мо потвърждение на
определението на
районната съдебна
инстанция. “За мен е
ясно защо няма мо-
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Какво се случва в съдебната система, след като само косвени улики стигат за тежката мярка?
Любомира ПЕЛОВА

Вчера тричленен
състав на Перниш-
кият окръжен съд,
председателстван
от съдия Иванка
Шкодрова, потвърди
най-тежката мярка за
неотклонение «задър-
жане под стража»,
която и районния съд
наложи на Калин То-
мов и Захари Хрис-
тов. Срещу тях е пов-
дигнато обвинение за
нанесена средна те-
лесна повреда и пов-
реждане на имущес-
тво при екшъна на 7-
ми септември, при
който пострада жур-

100 - 210

Облачно,
слаб дъжд

Св. преподобни
Евмений, епископ

Гортински Чудотворец

Арт и Ко -  0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Алдина -   076/60 03 01 Кантора Перник - 076/60 28 94
Габи М -  076/ 60 13 15 Кали Консулт - 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

Радост
и тъга

Животът е радост и тъга,
казва един популярен комик. И е напълно
прав. Футболистите на “Лудогорец” и фе-
новете на българския футбол вече се
явяват като живо доказателство за за тия
думи.

След като преди две седмици лудогорци
бяха на седмото небе от щастието, спохо-
дило ги в последната минута срещу “С-
тяуа”, оная вечер в Ливърпул  пак в послед-
ната минута бяха хвърлени във врящия
катранен казан на футболния ад. Сигурно в
тоя момент Господ беше румънец, та им
върна тъпкано страданието на северните
ни съседи. И напомни, че щастието е отно-
сителна величина- днес идва при едни, утре
при други, а понякога- при никого.

На лудогорци беше съдено да изживеят
класическа древногръцка трагедия във
футболен вариант. Тази дузпа в продълже-
нието им отне заслужената слава, отне им
и доста пари. Така е и в живота- няма абони-
рани за вечното щастие. Просто си момче
на късмета-  веднъж ти го удариш, веднъж
той тебе. Остава утешението, че поняко-
га  тъгата е оптимистична трагедия. Как-
то беше в лудата лудогорска вечер на ми-
тичния “Анфийлд”. “Лудогорец” продължа-
ва да пише своята история със сълзи- ра-
достни и тъжни.

Валентин ВАРАДИНОВ

Продължава презаверката на рецептурните книжки
На страница 12

тиви- от една стра-
на, защото липсват
доказателства, а от
друга, за да се туши-
ра напрежението и
да се угоди на някои
медии”, каза по време
на заседанието адво-
кат Елена Тодорова.

Според защитата
на двамата обвиняе-
ми, поверена на два-
мата адвокати Гри-
гор Терзийски и Елена
Тодорова, Томов и и
Христов не са ини-
циатори на мелето в
заведението. Напро-
тив, скандалът и
последвалият бой, са
провокирани от гру-

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

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

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

Зоя ИВАНОВА 
Въпреки че срокът

за презаверка на рецеп-
турните книжки изте-
че на 31 август т.г.,
пациенти продължа-
ват да идват в Район-
ната здравноосигури-
телна каса, за да полу-
чат заветните кодо-
ве, които ще им поз-
волят да вземат ила-
чите си с намаление по
здравна каса. За об-
служването им в пер-
нишката Районна
здравноосигурителна
каса е създаден пер-
фектен ред, видя ре-
портер на „Съпер-
ник”.  Рецептурните
книжки се приемат на
входа до охраната в

ÁÅÑÀÐÀÁÑÊÈ ÁÚËÃÀÐÈ
ÈÇËÀÃÀÒ Â ÐÀÄÎÌÈÐ

ÐÅÌÎÍÒÈÐÀÒ ÑÒÀÄÈÎÍÀ
Â ÃÐÀÄ ÁÐÅÇÍÈÊ
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“ÍÀÏÎÈÒÅËÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ”
ÏÐÎÒÅÑÒÈÐÀÒ ÄÍÅÑ

пата на т.н. «зелена
барета» Мартин Ил-
иев, който се е са-
мопровъзгласил за
правораздавател, за-

щитник на реда и за-
конността и раз-
следващ орган.

сградата, всеки полу-
чава съответен номер
и час в който книжка-
та ще е готова. На
място,  още преди да
бъде отнесена за пре-
заверка от специалис-
тите   от служител на
касата се прави про-
верка за „детайлите”,
които трябва да са на-
писани от личния ле-
кар. Няма огромни опа-
шки, хората търпели-
во си чакат реда. В
Перник, за разлика от
други областни цен-
трове и особено от
столицата хаос около
презаверката на книж-
ките нямаше и през ме-
сец август.
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Ïðîäúëæàâà ïðåçàâåðêàòà íà ðåöåïòóðíèòå êíèæêè
В Перник е създадена нормална организация и опашките са изключение

Тогава по препоръ-
ка на Националната
здравноосигурител-
на каса много мес-
тни структури ра-
ботиха и в почивни-
те дни.

Както е известно,
процесът на преза-
верка на рецептур-
ните книжки се на-
ложи заради проме-
ни в международна-
та класификация на
болестите МКБ. Ко-
довете от тризнач-
ни станаха четириз-
начни. Промените
се извършват от
общопрактикуващи-
те лекари.

Само 14 заболява-
ния запазват стари-
те си тризначни ко-
дове. Това са скарла-

тината (A38), злока-
чественото новооб-
разувание на прос-
татата (С61), злока-
чественото новооб-
разувание на бъбре-
ка, с изключение на
бъбречното легенче
(С64), вроденият де-
фицит на фактор
VIII (D66), вроде-
ният дефицит на
фактор IX (D67), бо-
лестта на Паркин-
сон (G20). В списъка
са още множествена
склероза (G35), есе-
нциална първична
хипертония (I10),
предсърдно мъжде-
не и трептене (I48),
бронхит, неуточнен
като остър или хро-
ничен (J40), хрони-
чен бронхит неу-
точнен (J42), езофа-
гит (K20), остър

Батановци вчера чества
четиридесет години от
обявяването му за град

Любомира ПЕЛОВА

Ще има ли Перник нов
общ устройствен план?

Любомира ПЕЛОВА

т у б у л о и н т е р с т и -
циален нефрит
(N10) и хиперплазия
на простатата
(N40).

От Националната
здравноосигурител-
на каса съобщиха, че
до края на месец ав-
густ над  1,5 млн.
рецептурни книжки
вече са  били преза-
верени. Няма да има

Перничанинът Димитър Томов стана
победител в “Бодлите на таралежите”
Милена ПЕТРОВА

Перничанинът Ди-
митър Томов бе удо-
стоен с първа награда
в конкурса за детски
разказ и есе в “Бодли-
те на таралежите”
2014, а за най-добър
разказ – Деница Пен-
чева от София.

Сред текстовете
рекорден брой уча-
стници трябваше да
избира своите побе-
дители журито на
конкурса за детски
разказ и есе “Бодлите

на таралежите” 2014.
Близо 200 участници,
близо 300 произведе-
ния се състезаваха в
организираната от
фондация „Братя
Мормареви“ надпрева-
ра в нейното осмо из-
дание.

„Истината е, че ни-
кога не си достатъч-
но добър и всяко след-
ващо нещо е по-добро
от предишното. И ис-
каш да покажеш само
последното, така че
не страхувайте, пише-

пациенти, които ще
бъдат затруднени
при получаването
на лекарствата си,
въпреки че от 1 сеп-
тември предписва-
нето и отпускане-
то на лекарствени
продукти ще се из-
вършва само по пре-
заверени в РЗОК ре-
цептурни книжки с
новите четирициф-

рени кодове на ме-
дикаментите, уве-
риха от Здравната
каса.В националния
регистър на стра-
ната са регистрира-
ни 2 300 904 рецеп-
турни книжки. Бли-
зо 90% от притежа-
телите им са въз-
растни, трудно под-
вижни и с тежки
диагнози.

Финансират училищни настоятелства
към средни училища в страната
Милена ПЕТРОВА

За трета поредна
година ФРГИ обявява
конкурс за проекти по
програма “Знания за
успех”, финансирана
от SAP Labs България.
В него могат да уча-
стват училища, кои-
то чрез своите учи-
лищни настоятелс-
тва да имат възмож-
ността да получат
допълнително финан-
сиране. Училищата
трябва да са в иконо-
мически слаборазви-
ти места.

Основна цел на
програмата е да пре-
достави нови въз-
можности за разви-
тие на младежи чрез
включването им в
инициативи, подпома-
гащи тяхното пред-
ставяне в училище,
придобиване на нови

знания и умения и ан-
гажиране с дейности,
които са полезни не
само за самите уча-
стници в програмата,
но и за общественото
развитие. Ще бъдат
подкрепени инициати-
ви, насочени към ефе-
ктивната интеграция
на деца и младежи от
уязвими групи и из-
граждането на здра-
вословна учебно-въз-
питателна среда чрез
подобряване взаимо-
действието между
ученици, учители и
местната общност.

Кандидатстването
за участие по програ-
ма “Знания за успех”
става чрез попълване
на формуляр. Училищ-
ните настоятелства
ще получат финанси-
ране въз основа на ко-
личествени и качес-

твени критерии за
оценка като брой уче-
ници, тип населено
място, бедност, лип-
са на възможности за
развитие, достъп до
качествени образова-
телни инициативи,
включване на родите-
лите и други. Пре-
димство ще имат
училища от населени
места под 50 000 жи-
тели, както и такива
номинирани от служи-
тели на SAP Labs Бъл-
гария.

Програмата пред-
вижда кандидатите
да са разработили
дейности по всяко от
следните три направ-
ления: развитие на
училищната библио-
тека, гражданско об-
разование и профе-
сионално консултира-
не.

от страница 1

те, творете“, това
споделиха победите-
лите.Журито за кон-
курса тази година бе
в състав Ива Йолова,
Калин Терзийски, Иво
Сиромахов и Захари
Карабашлиев. Награде-
ните текстове ще бъ-
дат публикувани на
сайта на фондация “Б-
ратя Мормареви”. За
догодина от фонда-
цията планират и нов
литературен конкурс
за възрастни автори,
които пишат за деца.

Ще има ли Перник общ устройствен
план, за който се говори от години?
Отговорът на този въпрос ще стане
ясен след заседанието на Общинския
съвет днес

Областният град е една от 15-те об-
щини в страната, които ще получат
частично финансиране от Министерс-
твото на инвестиционното проектира-
не, обясни председателят на минипар-
ламента Милан Миланов. Въз основа
на представените документи в кабине-
та, с които общината кандидатства за
него, е подписано споразумение меж-
ду местната управа и Министерството
на инвестиционното проектиране. Фи-
нансовото подпомагане, което Перник
ще получи на база подписаното спо-
разумение на 28 юли тази година,  е в
размер на 50 процента от стойността
на сключения договор, но не повече
от 164 048 лв с ДДС. Толкова са и па-
рите, които Общината също ще трябва
да заложи в бюджета за следващата
2015-та година. За това обаче е нужно
днес съветниците да дадат своето
съгласие.Четири от постоянните коми-
сии към минипарламента подкрепят
докладната, внесена от кмета Янакие-
ва в тази посока, едниствено коми-
сията по транспорт, обществен ред,
сигурност и паркинги, предсеталес-
твана от Денислав Захариев от ГЕРБ
иска разглеждането да бъде отложе-
но и градоначалникът да предостави
информация откъде ще се осигури фи-
нансирането за изработването на Общ
устройствен план на община Перник,
от какъвто тя има крещяща нужда.

Голям празник вчера събра около трапе-
зите домакини и гости във втория град в об-
щина Перник – Батановци. На този ден точ-
но преди четири десетилетия бившето село
е обявено за град. Оттогава на 17-ми сеп-
тември местните честват празникът на све-
тите мъченици Вяра, Надежда и Любов и
тяхната майка София и Деня на града.

Заради кръглата годишнина вчера тър-
жествата бяха по-пишни. Те започнаха от
обяд с концерт за най-малките, в който се
изявиха местните танцови и певчески със-
тави от детската градина, училището и чита-
лището. Мното емоции за малчуганите има-
ше и около специалното могическо шоу.

След официалната част по обяд последва
богата концертна програма с участието на
Пирина Христова и Евелина Веселинова от
Националното музикално училище „Любо-
мир Пипков”. Двете момичета бяха благот-
ворително за 25-годишната Радостина от
Батановци, която се нуждае от средства за
лечение. Концертите продължиха и вечерта.
Освен гостуващите изпълнители, за съграж-
даните си свириха и рок ветераните от Бата-
новци „Цветен миг”. Програмата бе напра-
вена така, че да задоволи вкуса на всеки от
местните, казаха от кметството. В Батанов-
ци живеят постоянно около 2 660 души,
през лятото броят им надхвърля 3000.

Над 44 000 дка с предсеитбена
подготовка в областта

Силвия ГРИГОРОВА

  Над 44 300 дка с предсеитбена подго-
товка има към 12 септември в областта.
Това информираха от Областна дирекция
„Земеделие”. Традиционно най-много
площи с предсеитбена подготовка има в
землището на община Радомир- 22 800
дка. Следват общините: Брезник-12 950
дка, Трън- 3 500, Ковачевци-2 700 дка,
Перник-2000 дка и Земен- 500 дка.

 Наред с това започна и дълбоката ора-
н на площите, които са предвидени за
сеитба на пролетни култури. До момента
в региона са изорани 17 600 дка. Отново
най-много площи с дълбока оран имат
земеделските производители от община
Радомир- 13 600 дка. Следват общините:
Ковачевци- 3 700 дка и Перник-300 дка.
Все още стопаните от Брезник, Трън и
Земен не са започнали дълбока оран.
Очевидно те са насочили усилията си
към прибирането на реколтата от пролет-
ните култури и предсеитбената подготов-
ка. По информация от Областната дирек-
ция, поради неблагоприятното време,
все още не е започнала жътвата на мас-
лодайния слънчоглед и царевицата.
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От месец май те не са си получавали заплатите

Поредният пиян зад волана
Любомира пелова

Поредното бързо производство за шофи-
ране след употреба на алкохол е започнато
в Перник, съобщиха от полицията.

Миналата нощ, около 02,40 часа, на ул.
„Младен Стоянов” е бил спрян за проверка
лек автомобил „Форд”. Зад волана на кола-
та е бил 45-годишният жител на областния
град М.Г. При изпробването му с техничес-
ко средство за алкохол, дрегерът е  отчел
цели 2, 03 промила. Нарушилият закона за
движение по пътищата шофьор е отказал
кръвна проба за химичен анализ.

Работата по документиране на случая
продължава.

Ново проучване за
електоралните нагласи

Зоя ИВАНОВА
На предстоящите след около три седмици

извънредни парламентарни избори големи-
те изненади могат да дойдат по линия на-
малките партии, показва анализ на АФИ-
С. Пет са партиите, които получават предва-
рителна подкрепа на сравнително близка
дистанция до бариерата от 4%. Като за мо-
мент забравим за трите сигурни партии –
ГЕРБ, БСП и ДПС, формациите, които раз-
полагат с шансове за бъдещо парламентар-
но представителство, макар и в различна
степен, са „Патриотичният фронт”, Реформа-
торският блок, АБВ, „България без цензу-
ра” и „Атака”. Още три партии демонстрират
потенциал да прескочат бариерата от 1% -
 „Зелените”, „Глас народен” и „Движение
21”. Докато през миналия месец очаквания-
та бяха за около 50-55%избирателна актив-
ност, иначе казано около 3,5 - 3,6 млн. ду-
ши, в средата на септември тази прогноза
търпи съществена корекция до нива 45-50%
активност или 3-3,2 млн. души.

Определят размера на
обезпеченията и отчисленията
за депониране на отпадъците

Любомира ПЕЛОВА
Един от важните въпроси, които ще бъдат

дискутирани и решавани на днешното засе-
дание на пернишкия минипарламент, касае
определяне размера на обезпеченията и от-
численията, изисквани при депонирането на
неопасни отпадъци.

През 2003-та година е започнато строи-
телството на Депо за битови отпадъци в пер-
нишкия кваратл „Тева”, финансирано по
програма ИСПА. Поради процедурни проб-
леми идпълнението на проекта е спряно, се
казва в докладната на кмета Росица Яна-
киева. След реализирането на първоначал-
ния проект, през 2011 година бе издадено
разрешение за строеж на Регионално депо
за неопасни отпадъци с площ от 140 дка в
района на местността „Чокладиновец”,
край село Люлин”, което ще олслужва об-
щините от целия регион. Част от финансира-
нето на мащабния проект, чиято обща стой-
ност е 22 088 127 лв, е от бюджета на общи-
на Перник, като заложените средства за
целта са 2 334 858 лв.

Затова градоначалникът предлага делът
на общината, с който тя участва във финан-
сирането на градежа на новото депо за от-
падъци да бъде признат за таксата, която
държавата изисква от общината за рекулти-
вирането на старото депо, поясниха от пред-
седателството на ОбС.

Силвия ГРИГОРОВА
 Днес работници-

те и служителите
от „Напоителни
системи” ЕАД, чле-
нове на КНСБ и КТ
„Подкрепа” ще про-
ведат протестен
м и т и н г - ш е с т в и е
под мотото „Иска-
ме изработените
си заплати и бъде-
ще за „Напоителни
системи”. Основно-
то искане на про-
тестиращите е из-
плащане на дължи-
мите работни зап-
лати в пълен раз-
мер до края на сеп-

тември 2014 г. и га-
рантиране на еже-
месечно получаване
на трудовите въз-
награждения на ра-
ботещите. Протес-
тното шествие ще
започне от 11.00 ч.
от площад „Алек-
сандър Невски” по
ул. „Оборище”,
ул.”Георги Раков-
си”, бул. „Цар Осво-
бодител” до Минис-
терски съвет, къ-
дето ще се проведе
протестен митинг.
Протестният ми-
тинг-шествие се
организира от  Фе-

дерация на незави-
симите синдикати
от земеделието
към КНСБ и Федера-
ция „Земеделие и
горско стопанс-
тво” към КТ „Под-
крепа”.

 Към протестира-
щите ще се присъе-
динят и колегите
им от „Напоителни
с и с т е м и ” - к л о н
„Струма-Места”. Те
също имат основа-
ние да протести-
рат, тъй като има-
т изплатена запла-
та само за месец
май. От месец юни

Германия иска стаж от
кандидат-студенти

Милена ПЕТРОВА
Вече стана традиция около 1/10 от всеки

випуск абитуриенти да отива да учи в чуж-
бина. В последните години се очертават и
някои любопитни тенденции при кандидатс-
тването, които карат и чуждите университе-
ти да променят изискванията към нас. Но-
вият хит сред кандидатите е Германия, коя-
то по брой на приети студенти в последните
години догонва Острова. 1500 младежи са
приети там миналата година, като бройката
е скочила 10 пъти от 2000 г. И последната
провинция в Германия свали таксите за
студенти - от тази година навсякъде в уни-
верситетите на страната се учи безплатно.
Новост обаче е, че в последните години
немските университети започнаха да въ-
веждат допълнителни критерии, с които да
пресяват мераклиите. Причината е голе-
мият наплив от отличници, сред които и ву-
зовете трудно се ориентират. За специал-
ности като медицина например университе-
тите приемат с над 5,90 и дори с пълен отли-
чен. А българчетата по ред причини, сред
които и по-ниските изисквания в нашите
школа, по-лесно изкарват високия успех.
Затова пък в препъникамък често се прев-
ръща изискването да са имали допълнител-
ни занимания по избраната специалност -
например стажове или практики. В немско-
то средно образование последните години
задължително включват стаж. Българчета-
та обаче не карат практики в родното учили-
ще и това силно ги затруднява. Всички кръ-
жоци и клубове по интереси, които са свър-
зани с избраната от тях специалност, са
добре дошли в CV-то. Друга новост е и фак-
тът, че все повече университети в послед-
ния момент поставят условие за интервю на
място, когато не могат да отсеят от равни
кандидатури. За медицина пък задължи-
телно се държи тест по химия и биология.
Иначе плюсовете на немското образование
са ясни за всеки - безплатно, високорейтин-
гово и почти нулева безработица сред вис-
шистите, завършили там. Нужни са пари са-
мо за издръжката на студента, като тя вари-
ра според града.

до сега не са полу-
чили нито стотин-
ка. В началото на
месец август, слу-
жебният министър
на земеделието пое
ангажимента да се
изплатят заплати-
те за месец май. Той
е удържал на дума-
та си и заплатите
за май са изплате-
ни. Но до момента
никой не се наема да
отговори на въпро-
са- какво става със
заплатите на рабо-
тещите в държав-
ното дружество
от юни до сега.
Очевидно водените
преговори от стра-
на на двата най-го-
леми синдиката в
дружеството-КНСБ
и КТ”Подкрепа” с
ресорното минис-
терство не са дове-
ли до нищо реално.
Бедата е в това, че
освен дължимите
заплати, „Напои-
телни системи”
ЕАД е натрупало
дългове и други за-
дължения, в това

число и към фирми-
те, които охран-
яват водоемите,
стопанисвани от
п р е д п р и я т и е т о .
Основната причина
затова е нередов-
ното разплащане
от страна на дър-
жавата за дейнос-
тите, които са въз-
ложени на „Напои-
телни системи”
въз основа на Зако-
на за водите.

По тази причина
над 60% от заети-
те в структурите
в цялата страна са
декларирали готов-
ност да преминат
към ефективни
протестни дей-
ствия. Работници-
те от хидротехни-
чески район-Перник
почистват и под-
държат речните
корита и напоител-
ните канали на те-
риторията на об-
ластта и също не
са си получили тру-
довите възнаграж-
дения от месец
юни до сега.

Молби за помощ за първокласници
ще се приемат до края на месеца

Зоя ИВАНОВА
Родителите, които

не са успяли да пус-
нат молби за еднок-
ратната  финансова
помощ за първоклас-
ници, която и тази
година е 250 лева, мо-
гат да направят това
до 30 септември – на-
помнят от Агенция-
та по социално подпо-
магане. В Перник дни
преди началото на
учебната година та-
кава помощ беше от-
пусната на близо 500
семейства. В страна-
та семействата  на
35 956 първокласници
получиха  помощ в
размер на 250 лв. пре-
ди първия учебен ден.
До днес, 12 септември
2014 г., изплатената 
общо за страната су-
ма е  8 989 000 лв., за
подадените и одобре-
ни към 31 август

2014 г. молби, пояс-
няват от Агенцията
по социално подпома-
гане.

Помощта е еднок-
ратна и  се отпуска
целево за покриване
на част от разходи-
те в началото на
учебната година по
реда на Закона за се-
мейни помощи за де-
ца. Изплаща се през
месеца, следващ месе-
ца на издаване на за-
поведта за отпуска-
нето й. Право на нея 
имат семействата,
чиито деца са записа-
ни за първи път в
първи клас на дър-
жавно или общинско
училище за учебната
2014/2015 г. Необхо-
димо условие е сред-
номесечният доход
на член от семей-
ството за предход-
ните 12 месеца преди

подаване на молба-
декларацията да е по-
нисък или равен на
350 лв.  Този доходен
критерий не се изи-
сква за деца с трайни
увреждания, деца с
един жив родител и
деца, настанени в
приемни семейства и
в семейство на род-
нини или близки.

Молбите за отпус-
кане на целевата по-
мощ се подават  след
записване на детето
в първи клас. В цялата
страна са подадени 38
031 молби, издадени
са 35 722 заповеди за
отпускане на помощ-
та за 36 326 деца, в
процес на обработка
са 2 028 молби, отка-
зите са 281. 

За миналата учебна
година  помощта бе
отпусната за 48 845
деца-първокласници.
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От началото на годината са направени 15 000 нови регистрации

Изложба на бесарабски
българи в Радомир

Силвия ГРИГОРОВА

Силвия ГРИГОРОВА
През първите шест

месеца на годината
над 15 000 клиенти на
ЧЕЗ са се регистрира-
ли за получаването на
електронна фактура.
Към момента услуга-
та се използва от над

140 000 клиенти, кое-
то на практика озна-
чава, че са спестени
6,3 млн. листа хартия
и са спасени над 700
дървета.

 „Електронното об-
служване е бъдещето
на услугите, не само

в нашия бранш. Въз-
можности като еле-
ктронната фактура
не само повишават
качеството и бързи-
ната на обслужване,
но по този начин да-
ваме своя принос към
опазването на  при-
родните ресурси. Ин-
тересът към обслуж-
ването по интернет
нараства всяка годи-
на – между 15 и 20%
годишно се увелича-
ва броят на клиенти-
те, използващи на-
шите електронни ус-
луги“, каза Зорница
Йорданова, директор
„Маркетинг и подпо-
магане на продажби-
те“ в „ЧЕЗ Електро
България“ АД.

 Електронната фак-
тура все по-бързо за-
почва да замества
хартиения носител.
Получаването й оси-
гурява на клиентите
ни защита на личните
им данни, навременно
получаване на инфор-
мацията и достъп до
фактурите отвсякъ-
де и по всяко време.
От миналата година
ЧЕЗ осигури на клиен-
тите си и достъп до
персонален онлайн ар-
хив с всичките им
фактури.

 71% от регистри-
ралите се за еле-
ктронна фактура са
го направили по ин-
тернет, а останали-
те клиенти за заяви-

Това стана на грандиозен фолклорен фестивал в Неде-
лино

Истинско народно веселие се завихри на площада в
град Неделино. Гласове от всички крайща на България
се понесоха над Родопите. Шеметните ритмите на тан-
цьорите дълго отекваха по мраморната настилка на пло-
щада в родопското градче, които увлякоха мераклийте-
танцьори и певци около естрадата, а после и останалото
множество. Уникалното съзвучие на песен, музика и
танц и непорвторимата емоция и заряд на изпълнителите
които носят на 5, 6 и 7 септември 2014 година градът на
двугласа бе столица на българския и балканския фол-
клор.

 Град Неделино бе домакин на Втория Балкански фол-
клорен фестивал. Едновременно с провеждането на фес-
тивала града отбеляза и две исторически дати: 80 годи-
ни от преименуването му от село Узундере /дълго дере/
в Неделино и 40 години от обявяването му за град /3 сеп-
тември 1974 година/.

Балканският фолклорен фестивал се организира от
Министерство на културата и община Неделино. Медиен
партньор е Българско национално радио и телевизия
СКАТ. Неделинският двуглас е уникална проява на пе-
сенната традиция в “едногласното море на родопския
фолклор”, като единствен случай на двугласно пеене,
подобно на шопското, граовското, пиринското, той прив-
лича вниманието на изследователите още в средата на
миналото столетие. Един от 15-те елемента, вписани в На-
ционалната представителна листа.  Роден на основата на
многобройните регионални прегледи на художествената
самодейност, от 2002 година той има статут на Национа-
лен фолклорен фестивал на двугласно пеене, а от 2013
година фестивалът прераства в Балкански.

Певици, танцьори и музиканти от фолклорен ансамбъл
при НЧ “Пробуда-1937 г.” село Кладница взеха участие
във фестивала, като единствени представители на ре-
гион Граово. Във фестивала се включиха близо 3600
участника – певци, танцьри и инструменталисти. Фести-

Деца рисуваха против опасностите около нас 

ли услугата по теле-
фон и в център за об-
служване на клиенти.

  Електронната фак-
тура може да бъде
заявена безплатно
през корпоративния
сайт на
 www.moiteuslugi.bg,
 www.cez.bg,  в цен-
тровете за обслужва-
не на клиенти или с
едно обаждане
на 0700 10 010. За цел-
та е необходимо да се
предостави клиент-
ски номер и имейл ад-
рес. След регистра-
цията потребители-
те получават факту-
рите в PDF формат
както в електронния
си архив, така и на по-
сочен от тях имейл.

Зоя ИВАНОВА 
70 момичета и мом-

чета на възраст от 5
до 17 г. представиха
свои творби за уча-
стие в Националния
конкурс „Победи опа-
сността!”. Той се ор-
ганизира от Държав-
ната агенция за закри-
ла на детето /ДАЗД/
във връзка с Година-
та на правата на де-
тето и кампанията за
детска безопасност.

Конкурсно жури от
експерти в облас-
тта на изобразител-

ното изкуство и от
ДАЗД започна оценка
на 600-те рисунки,
фотографии и фо-
токолажи, постъпи-
ли в агенцията в оп-
ределения срок – до
1 септември 2014 г.
Всяко дете можеше
да представи до 3
свои творби, които
да показват възмож-
ните опасности в
обкръжаващата сре-
да, както и начините
да бъдат избегнати.
Подборът и класира-
нето се осъщест-

вява в 3 конкурсни
теми. Най-много
творби са получени
в раздел  „Победи
опасността на пътя
и в превозното
средство” – 320 де-
ца са изпратили 314
рисунки и 13 фотог-
рафии/фотоколажи.
В категорията „По-
беди опасността у
дома” са получени
150 рисунки и сним-
ки от 142 деца, а в „-
Победи опасността
на местата за игра,
отдих и забавления”

– 120 творби от 108
деца.

До 3 ноември 2014 г.
пък е срокът за уча-
стие във втория кон-
курс на кампанията. В
него могат да канди-
датстват реализира-
ни и реализиращи се
през тази година
програми или проекти
за превенция на риско-
вете от злополуки и
наранявания при деца.
Приемат се номина-
ции от детски гради-
ни, училища, читали-
ща,  клубове и школи

за деца, домове и рези-
дентни услуги за де-
ца, лишени от роди-
телски грижи; от дър-
жавни институции,
областни и местни
администрации; от
неправителствени
организации и фирми.

Награждаването на
всички победители
ще се състои на 20
ноември 2014 г., кога-
то се навършват 25
години от приемане-
то на Конвенцията на
ООН за правата на де-
тето.

Фолклорният ансамбъл от Кладница омая Родопите
валът тази година събра рекорден брой - 180 фолклорни
певчески, танцови групи и формации, групи за народни
обичаи и над 80 индивидуални изпълнители-певци и ин-
струменталисти, а така също и представители от 7 държа-
ви с 400 участника - Гърция с 8 гр., Сърбия, Македония,
Молдова-2 гр., Румъния-2 гр., Хърватска и Иран. Фолклор-
ното събитие има конкурсен характер и се оценяваше от
професионално жури с председател Галя Асенова.

Кладничани се радваха на силен зрителски интерес на
майсторските изпълнения на граовското двугласно без-
мензурно пеене, представени от младежката фолклорна
група и солистките Стефани Николова и Габриела Геор-
гиева с ръководител Николай Тодоров. Заслужени апло-
дисменти от публиката и ставане на крака бяха и за двете
фолклорни танцови групи /младежка и група от възрастни
танцьори/ с ръководител Елка Първанова, които достойно
защитиха граовското фолклорно танцово изкуство.

За отличното си представяне журито заслужено присъ-
ди два златни медала на Младежката фолклорна танцова
група и на малката певица Стефани Николова, а за изклю-
чителни постижения в областта на танцовото изкуство жу-
рито присъди и Голямата награда на кмета на град Неде-
лино – грамота и парична награда от 300 лева и участие в
заключителния концерт на лауреатите на фестивала.

Трите вечери бяха сцена и на едно друго песенно изкус-
тво - на съвременно обработено фолклорно творчество /
поп фолк/, на певици и певци наложили се в последно вре-
ме в този жанр - Румяна Попова, Яна Добрева, Пепи Хрис-
тозова, Радостина Панова, Наско Терзиев, Графа, Нико-
лай Кимчев, Поли Паскова с тематичния спектакъл “Пе-
сни с богослов” съвместно с танцова формация “Чинари”,
Христо Косашки и госта от Сърбия Хамид Муслинович,
които не зная защо имаха място на изява на такъв форум
на традиционното народно творчество, но място под слън-
цето има за всички, но не и там!!!...

Милчо Георгиев – хореограф – фолклорист
град Неделино – 2014 година

 Над стотина души се събраха в Сто-
йовата къща в Радомир, за да присъс-
тват на откриването на изложба, показ-
ваща миналото от живота на бесараб-
ските българи, живеещи в околностите
на Болград в Украйна. Организатори на
изложбата са Сдружение „Бащино ог-
нище” от българска страна и Клуб „Ак-
тив” от украинска. В началото на месец
август тази година, на среща в Бесара-
бия, на която присъстваха представите-
ли на много места, населени с българи,
 двете организации се побратимиха.

Български младежки Клуб „Актив” е
организация, подкрепена от Конгреса
на българите в Украйна. Негов предсе-
дател е Юри Граматик-бесарабски бъл-
гарин, дал много за запазването на
българщината в Бесарабия. Украински-
те българи също имат проблеми от фи-
нансово естество, както нас, българите,
но това не им пречи да наемат зали и
да правят спектакли пред повече от
2000зрители в град Одеса, който се
явява притегателен център за младите
хора в районите на Болград, Измаил и
околните села. След изложбата пред-
ставителите на клуб „Актив” и „Бащино
огнище” направиха

мултимедийни презентации за своята
работа, а от българското сдружение об-
явиха следващата си основна цел – за-
пазване на детското селище в Дрен.
„Сдружение „Бащино огнище и инициа-
тивния комитет на село Дрен ще орга-
низираме след парламентарните избо-
ри съвместно кръгла маса. Основната
тема ще бъде запазването на детското
селище. Ще поканим заинтересованите
страни, за да потърсим рационално ре-
шение на проблема. Ние от своя страна
имаме готовност да предложим наш ва-
риант за решаването на този проблем”,
заяви председателят на сдружение”Ба-
щино огнище”- Ивайло Шопски.

43 % от родителите не са
против детето им да има

съученици със специални потребности
Милена ПЕТРОВА 

88 % от родителите на деца със спе-
циални образователни потребности
твърдят, че подкрепата от училището е
единствената, която получават извън
семейството. Това сочат резултатите от
национално проучване, проведено по
поръчка на Центъра за приобщаващо
образование.

Над 70 % от българските учители пък
твърдят, че се нуждаят от методическа
подкрепа, за да могат да развият по-
тенциала на всяко дете в класната
стая.

Според данните от проучването 43 %
от анкетираните са съгласни детето им
да се обучава заедно с дете със спе-
циални образователни потребности. Съ-
щият е процентът и на колебаещите се.
14 % са против. 22 % от родителите из-
разяват опасението си, че децата със
специални образователни потребности
биха свалили нивото на класа. 11 % пък
се страхуват, че и тяхното дете би мог-
ло да придобие подобни затруднения
вследствие на общуването с другите.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 18 септември 2014 г., брой 176 /5539 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2 - 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, 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 - 2- 2- 2- 2- 222222     5555500 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 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. 
12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер. - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 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.

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 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, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, 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. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен - 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.
2. 2. 2. 2. 2. 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.
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
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България се готви за
нова газова криза

Голяма е вероятността да
има проблеми с доставките
на природен газ и затова се
подготвяме за подобна
криза, каза Екатерина
Захариева.

С притеснение и внимание
следим ситуацията между
Русия и Украйна, каза пред
журналисти днес в МС
вицепремиерът по
икономическа политика
Екатерина Захариева.

Зам.-министърът на
икономиката Антон Павлов
заяви, че "с оглед
ситуацията в Украйна, има
предпоставки за нова
газова криза." Това Павлов
каза по време на форума
"Развитие и използване на
природен газ в Дунавския
регион", който се проведе в
Будапеща.

През януари 2009 г.
заради конфликт между
Русия и Украйна доставките
на природен газ спряха за
дни.

Захариева заяви още, че
вчера е заседавал

Кризисният щаб.
"Предупреждаваме топлофикационните фирми да проведат тестовете за преминаване от природен

газ към мазут, проверяват се и количествата на доставките, водят се и разговори с Гърция за
допълнителни количества газ през реверсивната връзка. Подготвяме се по всички линии, но над 85%
от доставките са от едно и също място", подчерта Захариева, цитирана от БТА.

Зам.-министърът заяви, че доставки от Гърция за България са възможни само при пълно спиране на
вноса от Русия, като цената ще бъде по-висока, а и количествата няма да са достатъчни.

До края на 2016 г. трябва да е готова интерконекторната връзка между Гърция и България, заяви
още Павлов. Очаква се тази есен да бъде взето инвестиционно решение за проекта. При посещението
на президента Росен Плевнелиев в Азербайджан на 20 септември се очаква да бъдат договорени
ранни доставки на азерски газ за България.

Павлов отчете, че изграждането на "Южен поток" е още повече обосновано, но подчерта, че
газопроводът трябва да отговаря на европейските норми.

Към този момент няма намаление на доставките на природен газ, макар че те по принцип не са
големи през лятото, каза още Екатерина Захариева.

Някои европейски страни се оплакаха от намаление на доставките, транзитирани през Украйна.
Москва: Нямаме намерение да спираме газа
На въпрос възможно ли е като отговор на европейските санкции Русия да спре газовите доставки за

Европа руският зам.-министър на енергетиката Анатоли Яновски отговори, че не му е известно да има
такива намерения.

Във връзка със санкциите на ЕС, на форума в Будапеща Яновски заяви, че те в по-голяма степен
вредят на Европа, отколкото на Русия.

"Южен поток" върви по график
Проектът "Южен поток" се реализира по график и замразените дейности по изграждането на

газопровода в България няма да повлияят на сроковете за изпълнение на проекта, увери Яновски.
Първите доставки газ страната ни ще получи през 2015 г., а газопроводът ще достигне пълния си

капацитет от 63 млрд. куб. м през 2018 г., допълни той.
Зам.-директорът на отдела за управление на проекти в "Газпром" Александър Сиромятин отбеляза,

че разрешение на строеж на българска територия вече има, но е спряно заради жалби.
"Очаквам в близките месеци проблемите да бъдат разрешени", заяви Сиромятин.
Той отбеляза, че до 2016 г. у нас трябва да се построят само приемният терминал и 59 км газопровод

(до компресорна станция "Провадия" - бел. ред.).
Преди дни "Газпром" внесе 100 млн. евро в капитала на компанията South Stream Transport - фирмата,

строяща "Южен поток". Бордът на директорите на "Газпром" одобри на 10 септември внасянето на
сумата.

Хотелиери блокираха път:
Искаме министерство и пътища

Близо 600 хотелиери, ресторантьори, жители на Несебър, Равда,
Поморие блокираха за 15 минути главния път Бургас-"Слънчев бряг"
в района на Ахелой.

Така протестиращите изразиха недоволството си от политиката по
отношение на туризма в страната.

Мястото на протеста не бе избрано случайно - именно тази точка е
критична по отношение на километричните задръствания през лятото.
Затова едно от исканията им е изграждане на четирилентов път, който
да реши проблема с интензивния трафик.

Въпреки че Агенция "Пътна инфраструктура" е забранила
затварянето на пътя, полицията не попречи на протеста.

Част от шофьорите на колите, които спираха заради блокадата,
подкрепиха протестиращите. За кратко заради блокадата се
образуваха опашки от чакащи автомобили в двете пътни платна.

Жители на Ахелой настояха главният път за курортния комплекс
Слънчев бряг да бъде изведен извън селището. Проект за
изграждането на околовръстен път има, но той е замразен от 4-5 години.

Хотелиерът Венелин Ташев заяви, цитиран от БТА, че не е нормално
автомобилите да пътуват от София до Бургас за три часа, а два часа да
им отнема придвижването от Бургас до курорта "Слънчев бряг".

Представителите на бранша издигнаха плакати с надписи: „Не
пречете на туризма”, „Министерство, ред и сигурност”, „Искаме път”,
Искаме държава".

Основно тяхно настояване е да се създаде Министерство на туризма.
От Съюза на собствениците в Слънчев бряг за поредна година

настояват за обособяване на националните курорти в самостоятелни
административни единици.

Да се създаде „Туристическа полиция“ и да се преразгледа визовата
политика на страната ни са част от исканията на хотелиерите, каза
председателят на „Съюза на собствениците в Слънчев бряг“ Елена
Иванова, цитирана от БНР.

"Мотото е обособяване на Министерство на туризма в следващото
управление. Второто е обособяване на националните курорти.

Ние ще продължим да настояваме за особен статут, за особена
грижа, за участие на държавата при развитието на тези курорти, защото
останалото е хаотично развитие, както виждаме", каза още Елена
Иванова.

Позицията и исканията на хотелиерите са приети на извънредно
Общо събрание на браншовата организация.

Шотландия насърчава кампанията за независимост на Тексас
Предстоящият референдум за независимост на Шотландия насърчава поддръжниците на

кампанията за отделяне на щата Тексас от САЩ.
Председателят на Тексаското националистическо движение Даниъл Милър, който настоява

законодателния орган на щата да постави въпроса за отделяне от Вашингтон за гласуване на
щатски референдум, определи шотландския вот на 18 септември като положителен сигнал.

"Щом Шотландия може да го направи, то Тексас също може", каза Милър, цитиран от Ройтерс
и БТА.

Според него Тексас, който е водещият американски щат по производство на говеждо и
петрол, би бил 12-ата по големина икономика в света, задминавайки Мексико или Испания.

Тексаското националистическо движение се бори за независимост от края на 90-те години
на миналия век.

Независимо дали се стигне до победа или загуба, шотландският референдум служи като
източник на вдъхновение и информация за това, което се случва тук, в Тексас", казва лидерът
на движението.

Около 20 на сто от гласоподавателите в американския щат посочват, че биха подкрепили
отделяне от САЩ заради преизбирането на Барак Обама за президент, а 67% се
противопоставят на подобна перспектива, според допитване от януари 2013 година.

Тексас има население около 27 млн. души. В политиката на щата доминират републиканците,
като от близо две десетилетие не е печелил демократ, отбелязва Ройтерс.

Междувременно три анкети показаха, че мненията в Шотландия са разделени на практика
по равно.

"За" шотландската независимост се обявяват 48 процента от анкетираните, а 52 процента са
"против". Остава и известен дял на гласоподаватели, които все още не са определили позицията
си - между 8 и 14 процента сред 4,3-те милиона шотландци с право на глас, като според някои
коментатори точно тези хора ще определят съдбата на Шотландия.

Вложители в КТБ се канят да съдят
държавата за бездействие

От Организацията на вложителите в КТБ обявиха, че категорично ще
съдят държавни институции за затварянето на банката.

Недоволни вложители в КТБ се заканиха да заведат серия дела в
Европейския съд и поискаха банката незабавно да бъде отворена,
предаде БНР.

Сметките на експертите на организацията показват, че ще е много по-
евтино да се покрият лошите заеми, раздавани на свързани лица,
отколкото банката да бъде обявена във фалит, съобщи Нова телевизия.

При втория сценарий ще са необходими 3,5 милиарда лева за
покриване на депозитите до 100 хиляди евро. Още толкова ще загуби
държавата заради фалита на фирми и данъците и осигуровките, които
няма да влязат в бюджета.

Вложителите поставят и въпроса защо са нужни месеци, да се
проверяват кредитите, при положение, че кредитният регистър на БНБ
би трябвало да съдържа информация за всеки едни кредит, включително
и за забавените вноски по кредите за години назад.

От инициативата в социалните мрежи "КТБalive" подготвят сигнал до
главния прокурор по случая с КТБ, обяви днес един от координаторите
на инициативата Даниел Божилов.

От групата в социалните мрежи искат към наказателното производство
срещу подуправителя на БНБ Цветан Гунев да бъдат привлечени още
Комисията за финансов надзор и одиторът на КТБ - KPMG, както и да се
извърши проверка за свързаност с всички банки, които до момента са
ползвали ликвидна помощ от държавата.

Според Божилов БНБ се стреми да фалира КТБ.
В неделя вложители  обявиха, че са написали писмо до управителя на

БНБ относно бъдещето на КТБ.
"Разполагаме с вътрешна информация, според която одиторите на

Корпоративна търговска банка (КТБ) не са работили в продължение на
цели двайсет дни – от 21 юли до 10 август 2014 година", се казва в
поредно писмо на комитета на вложителите до Иван Искров, обединени
в т. нар. Комитет за защита на финансовата стабилност в България.

Преди ден пък Искров в отворено писмо до Бойко Борисов обясни, че
подобни комитети за КТБ са повече приказливи, отколкото отговорни.

Управителният съвет на БНБ взе решение за удължаване срока на
специален надзор за КТБ АД и ТБ „Виктория” ЕАД с още два месеца -
съответно до 20 и 22 ноември.

Служебният финансов министър Румен Порожанов обяви, че ще се
срещне с представители на австрийския фонд EPIC, за да се запознае с
евентуалните намерения за оздравяването на КТБ.

Той добави, че БНБ вече е поискала информация кого представлява
фондът.

EPIC е инвестиционен фонд, представляващ основните акционери на
КТБ, за подпомагане на рекапитализирането на банката и изразява
готовност да участва в обсъждането на преструктурирането и
оздравяването на групата на КТБ.
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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
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу
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" - сериал

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:00В сянката на властта тв филм
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва а
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
13:00Живот с Дерек 70-сериен тв филм
13:40Войната на таралежите тв филм
14:45Завръщане от Рим тв филм
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Малки истории /п/
16:30Дързост и красота тв филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците тв филм /6 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
19:45Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:40Парламентарни избори 2014:
21:05Спортни новини
21:15Студио Футбол
22:05Футбол: Евертън - Волфсбург,
среща от груповата фаза на Лига Европа
00:00По света и у нас
00:10Парламентарни избори 2014:
00:30Бързо, лесно, вкусно
00:40Мотоспорт екстра
01:10Здравето отблизо /п/
02:10Денят започва с Култура /п/
03:25По света и у нас /п от 20:00/
04:20Да открием Германия /п/
04:45Дързост и красота тв филм

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с
куп прекрасни идеи, но

ако си губите времето в безцелни
разговори, може да загубите и идеи-
те си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледате

на нещата и това ви ка-
ра да се чувствате свободни и неза-
висими. Все пак обръщайте по-гол-
ямо внимание на детайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно

ще устоявате на съблазните, а това
ще ви кара да гледате по съвсем друг
начин на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова прек-
рас- но, колкото би ви се искало,
току ще се появяват разни недовър-
шени домашни нещица.

 ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това може
да ви подтикне да напра-

вите едно наистина изумително
пътешествие.

                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА
Очаквайте недоразумения е служ-

бата, закъснения на тран-
спорта, проблеми с теле-
фона. Изобщо днес всичко
ще е като по развален те-

лефон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-

ствайте. Спазвайте обещанията си
и бъдете навреме на уговорените
срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате неща-
та, колкото и да ви се иска да го нап-
равите. Най-добре е да ги оставите
да следват собствения си ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара

да не ги преследвате, освен собстве-
ните ви страхове. Вярвайте повече
в себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично.
Това може да стане по-

в о д за доста изненади, а те опре-
делено не са ви люби-
мото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста нервно и нап-

регнато. Нали знаете, че по този на-
чин не си помагате. Просто се опи-
тайте да бъдете по-концентрира-
ни.
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Наказания в областта
На свое заседание Дисциплинарната

комисия при ОС на БФС–Перник нало-
жи следните наказания:

 „А” ОФГ – ГРУПА 1 – 1 КРЪГ
Димо Дунков ФК Верила чк 1 среща
10 състезатели са наказани с пре-
дупреждение

„А” ОФГ – ГРУПА 2 – 1 КРЪГ
ОТЛОЖЕН МАЧ

14 състезатели са наказани с пре-
дупреждение

„Енергетик” разби „Китка”
В дебютния си мач от първенството

на група „А”2 отборът на „Енергетик”
показа хубав футбол, който се увенча с
убедителен успех срещу тима на госту-
ващия „Китка”(Витановци). Хеттрик за
домакините реализира Ивайло Петков,
който беше точен в 14-та,21-та и 80-та
минута на срещата. По едно попадение
за победителите добавиха Денис Асено-
в в 41-та и Антон Николов в 87-та мину-
та на срещата. Единственият гол за гос-
тите вкара Симеон Варадинов осем ми-
нути преди края на първото полувреме.

Румънката Миту
с втора титла в София
Румънката Кристина-Андрея Миту

спечели за втори път в кариерата си
титлата на международния турнир по
тенис в София с награден фонд 25 хил-
яди долара. Поставената под №2 Миту
победи в оспорван финал третата в
схемата Виктория Кан (Русия) с 6-4, 4-
6, 6-3 след повече от два часа игра на
червените кортове на ТК “Левски”. Та-
ка 22-годишната румънка отново стана
шампионка в турнира след 2012 годи-
на. Кан, която вчера на полуфиналите
елиминира Виктория Томова в три се-
та, пропусна 18 възможности за про-
бив в срещата и това се оказа решава-
що. Миту, 161-та в световната ранглис-
та, заслужи 12-а титла в турнирите на
ITF и пета за сезона. Победителката за-
работи 50 точки за класацията на WТА
и 3919 долара. 19-годишната Кан оста-
на с десет титли и не успя да вземе
първи трофей за сезона. 

Ðåìîíòèðàò ñòàäèîíà â Áðåçíèê çà 100 000
Нова поливна система ще правят на футболното игрище

помпи и специализира-
ни резервоари. За вре-
мето си стадионът в
Брезник е бил един от
най-качествените в
региона. Игрището е
с качествен дренаж, а
зебрановата писта е
една от първите в
страната. На нея са
тренирали ред знаме-
нитости в леката ат-
летика, а в града се е
подготвял национал-
ния отбор по „царица-
та  на спортовете”
за олимпиадата в
Монреал във вече да-
лечната 1976 година.
С времето стадио-
нът е доста запус-
нат, а част от писта-
та разграбена и изпол-
звана за настилка  на
местните гаражи. Из-
граждането на солид-
на ограда около ста-

Страницата подготви Яне Анестиев

диона спря вандалски-
те  набези.  Ремон-
тът на футболното
игрище  ще даде нов
живот на спортното
съоръжение, до което
има добра многофун-
кционална зала, която
е запазена, но няма
отопление и това
спъва използването и
през есента и зимата.
В последните няколко
лета на стадиона се
провеждат лагери на
футболистите, кои-
то са останали без
професионални дого-
вори в началото на се-
зона, но поради лошо-
то качество на тере-
на контролните сре-
щи се играят на друго
място. Смята се ,че
след ремонта тази
практика ще бъде
преустановена.

то игрище на стой-
ност 100 000 лв., об-
щината е кандидатс-
твала пред Местната
инициативна група .В
рамките на ремонта е
предвидено да бъде
поставена автомати-
зирана подземна по-
ливна система, нови

Един наказан от
„Струмска слава”

Ивайло Стоянов от „Струмска слава”
ще пропусне мача на своя отбор срещу
„Вихрен” в неделя,  тъй като е наказан с
лишаване от състезателни права за един
мач. Росен Пътников от „Рилски спор-
тист” пък няма да играе срещу  „Миньор”
на  „Стадиона на мира”, тъй като получи
същото наказание. Най-сериозна е сан-
кциониран Неделин Асенов от „Спор-
тист”(Своге), който ще почива два мача.
За хвърлена бутилка на терена по време
на домакинския си мач отборът на „Обо-
рище” е глобен със 125 лева.

Дали „Лудогорец” е по-велик
от ЦСКА на „Анфийлд”

Да, така е. Лудогорец игра по-добре,
държа се по-мъжки и се представи по-
силно от ЦСКА на “Анфийлд” в сравне-
ние с мача на “армейците” през август
2005 година. Нищо че падна с 1:2.Пустата
запалянковщина, която ни изпива разу-
ма, е изключително опасна. Феновете
просто трябва да си свалят червените
очила и да погледнат действителнос-
тта.Пиша всичко това, защото навсякъде
се правят паралели между представяне-
то на ЦСКА 2005 с Лудогорец 2014 на ста-
диона на Ливърпул. И се вадят безумни
заключения.Първо, преди 9 лета Ливър-
пул си осигури класирането още на пър-
вия мач в София. Дойде и победи с 3:1.
Повече от комфортна преднина. На “Ан-
фийлд” тимът игра без мотивация, отпус-
нато, защото си бе оплел кошницата
предварително, и отстъпи с 0:1. На ЦСКА
му бяха необходими още две попадения
(без да допусне гол в своята врата), за
да елиминира английския гранд и да
влезе в групите на Шампионската лига.
Но някои фенове в червено, да не кажа
почти всички, издигнаха в култ успеха
на “Анфийлд”. Нищо подобно – истин-
ският успех е друг. На 17 март 1982 годи-
на, когато ЦСКА елиминира в София Ли-
върпул. Тогава англичаните бяха настоя-
щи носители на КЕШ, но ЦСКА им килна
короната от главите с двата гола на
Стойчо Младенов.

то в първия кръг
отстъпиха в Банище
на местния „Бал-
кан”.  Гостите пък
компенсираха загуба-
та на три точки в
първия кръг, в кой-
то на собствен те-
рен отстъпиха на
брезнишкия „Чорни”
с 1:2. Единственото

попадение в мача
отбеляза Марио Ва-
силев  десет минути
преди края на мача.
След загубата дома-
кините са един от
петте отбора в гру-
пата, които нямат
спечелена точка , а
гостите от „Мине-
рал” имат три.

Отборът на „Бо-
тев”(Друган) допус-
на домакинска загуба
срещу тима на „Ми-
нерал” на собствено-
то си игрище  в  Д-
руган. Това беше
втора поредна загу-
ба на домакините
от началото на пър-
венството, след ка-

„Ботев” отстъпи минимално на „Минерал”

Община Брезник об-
явява конкурс за из-
бор на изпълнител на
строително-монтаж-
ни работи на стадион

„Чорни“. Процедура-
та по приемането на
оферти е до края на
месеца.С проект за по-
добрение на спортно-

от първенството,
тъй като мачът им
от първия кръг беше
отложен. Владислав
Янев от гостите от-
кри резултата още в
7-та минута, но само
след още шест Едуард
Георгиев от „Парти-
зан” направи 1:1. През
второто полувреме
двата отбори са раз-

мениха по още едно
попадение. В 60-та
минута Алексей Сте-
панов изведе за вто-
ри път гостите нап-
ред в резултата, но в
78-та неостарява-
щият Петър Ане-
стиев възстанови ра-
венството, което се
запази до края на сре-
щата.

Отборите на „Пар-
тизан” и „Студена”
не успяха да се по-
бедят в мач от вто-
рия кръг на първенс-
твото на  група „А”
2 от областния фут-
болен шампионат. За
футболистите на до-
макините това беше
първа среща след две-
годишно отсъствие

„Партизан” – „Студена” 2 : 2

пет, а единственият
домакински успех
дойде в Ноевци, къ-
дето местният
„Черногорец” спечели
с 2:1 срещу „Га-
бер”(Габров дол). В
срещата в Трън дома-
кините поведоха с 12-
та минута с попаде-
ние на Валери  Евти-
мов, но само след
шест Борислав Рудар-
ски възстанови ра-
венството. Негов

гол донесе и победа-
та на „Дружба” 12
минути преди края на
срещата, а домакини-
те не отговориха с
изравнително попаде-
ние. След този мач
„Дружба” е един от
четирите отбора с
пълен актив, а „Ерма”
– един от петте без
спечелена точка – не-
що нормално за пър-
вите кръгове на шам-
пионата.

Отборът на „Ер-
ма” не успя да спече-
ли актив от дома-
кинския си мач срещу
„Дружба” и записа
втори неуспех от
два мача, след като в
първия кръг падна с
0:7 от „Минерал”(Ру-
дарци). В този втори
кръг се наблюдаваше
почти пълен крах на
домакините, след ка-
то от шест мача до-
макините загубиха в

„Ерма” – „Дружба” 1 : 2
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Какво се случва в съдебната система, след като само косвени улики стигат за тежката мярка?

ламентираното ра-
ботно време.

Поставени сме в па-
радоксална ситуация,
в която някой прово-
кира скандал, бие, на-
нася телесни повре-
ди, а след това се
превръща в обвини-
тел, незнайно като
какъв и пред съда са
изправени провокира-
ните, пострадалите,
смятат адвокатите
на Томов и Христов.
Изводите в решение-
то на Районния съд
за постоянния арест
са небосновани и в
разрез с правните
норми. Мотиви и в
предложението на
Окръжна прокурату-
ра, която поиска пот-
върждаването му, съ-
що няма, защото до-
казателствата по
т.н. обвинения, са из-
смукани от пръсти-
те, заяви адвокат То-
дорова и припомни,
че съществуват Ев-
ропейски съд и Кон-
венция за защита
правата на човека, а

тежката мярка за
неотклонение е на-
пълно необосновано,
тъй като липсват
каквито и да било ос-
нования, залегнали в
НПК, за  нея. Калин и
Захари имат абсо-
лютно чисто съдеб-
но минало, срещу тях
до момента няма неп-
риключени досъдебни
производства, имат
постоянно местожи-
веене в Перник, не са
правили каквито и да
било опити да се ук-
рият от полицията,
напротив явявали се
се навреме за всеки
разпит до задържане-
то им в ареста. Няма
и никакви доказателс-
тва в полицията, че в
дискотеката се е про-
давала дрога. Не са
намерени наркотици
и при акцията на ор-
ганите на реда на 7-
ми септември. По
данни на ОД на МВР,
единственият проб-
лем на заведението са
двата случя, в които
не е било спазено рег-

Кой му дава това
право, попита защита-
та, а адвокат Тородо-
ва цитира и част от
скандални изявления
на Илиев в медиите, в
които той откровено
говори за нанесени от
него и групата му по-
бои.

Адвокатите не оспо-
риха случилото се на 7-
ми септември, но поя-
сниха, че както теле-
визионния екип, така и
двамата нарочени за
биячи и наркодилъри
са пострадали. Калин
Томов и Захари Хрис-

тов са се отбранява-
ли и също са получи-
ли наранявания. По-
тежки са те при уп-
равителя на дискоте-
ката Томов, който е
със сериозна травма
на черепа и му пред-
стои ядрено магни-
тен резонанс, тъй ка-
то има съмнения, че е
получил возъчна
травма. В момента
той е настанен в спе-
циализираната болни-
ца за активно лече-
ние към Софийския
затвор, стана ясно
на делото вчера.

Според защитата
налагането на най-

От страница 1

АПРОПО

П Р Е Д И З Б О Р Н И Т Е
ПРОЯВИ НА ОСНОВ-
НИТЕ ПАРТИИ СЕ ПО-
ЗИЦИОНИРАТ НА ТО-

ВА, КОЕТО Е ЗДРАВО.
Понеже пернишкият площад е
яко разкопан и непривлекателен
за масови политически сценки на
открито, излезе модата на улица
“Търговска”. Все повече полити-
чески щабове пренасочиха ене-
ргията си върху новата настилка
на ларгото. Сигурно за да изпроб-
ват здравината на плочките, та
ако поддадат, да ги ремонтират,
докато са още в гаранция. Такава
опасност засега не се очертава,
понеже и времето е съюзник на
партийците. Дъждът и студът са
идеалното обяснение за липсата
на многохилядно всенародно
присъствие на предизборните
прояви. А и понеже поради раз-
копките всичко живо преминава
през “Търговска”, двама раздава-
чи на листовки и диплянки вър-
шат повече работа от режисирани
митинги с рехаво присъствие.
Улицата оправдава по чудесен на-
чин името си- търгуват се полити-
чески послания и ликове на кан-
дидат- депутати. Засега само гла-
сове не се продават, ама кога ли в
Перник са се продавали?

в случая се наруша-
ват човешките права
на двама души.

Произнесеното оп-
ределение обаче шоки-
ра не само двамата из-
правени пред Темида,
но и адвокати, и жур-
налисти, и граждани,
присъстващи в зала-
та вчера.

Припомняме още,
че срещу Мартин Ил-
иев, който вече от-
несе смехотворната
глоба от 100 лева, на-
ложена му от съда за
безобразните си из-
цепки и обиди и обви-
нения срещу общин-
ската управа, сега
има повдигнато об-
винение за отказ за
съдействие на орган
на властта. Според
източници от поли-
цията, въпреки че
многократно му е ис-
кан записът от
някаква скрита каме-
ра, какъвто той
твърди, че има, досе-
га не е представен ни-
то в ОД на МВР, нито
в прокуратурата.


