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спряно, се сочи в док-
ладната на кмета Ро-
сица Янакиева. След
реализирането на
п ъ р в о н а ч а л н и я
проект, през 2011 го-
дина бе издадено раз-
решение за строеж на
Регионално депо за
неопасни отпадъци с
площ от 140 дка в ра-
йона на местността
„Чокладиновец”, край
село Люлин”, което
ще олслужва общини-
те от целия регион.
Част от финансира-
нето на мащабния
проект, чиято обща
стойност е
22 088 127 лв, е от
бюджета на община
Перник, като заложе-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.519 лв.
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Прогнозата за сесия, която няма да се политизира в навечерието на изборите, се провали
Любомира ПЕЛОВА

На първото си засе-
дание след лятната
ваканция ренишките
общински съветници
дадоха съгласието за
това как да бъде опре-
делен размерът на
обезпеченията и от-
численията, изисква-
ни при депонирането
на неопасни отпадъ-
ци.

През 2003-та годи-
на е започнато строи-
телството на Депо за
битови отпадъци в
пернишкия кваратл
„Тева”, финансирано
по програма ИСПА.
Поради процедурни
проблеми идпълнение-
то на проекта е

100 - 240

Облачно,
слаб дъжд

Неделя след
Въздвижение. Св.
мъченици Трофим

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

Между нула
и десет

Решението да се вдигне
цената на тока от първи октомври с
до десет процента се пуска в прос-
транството толкова свободно и ес-
тествено, че звучи почти като рек-
лама. Абсолютна безалтернатив-
ност, неизбежен ход, спасяване на
НЕК и ред други народополезни мероп-
риятия се лансират в и без това из-
нервената предизборна обстановка.

В широките граници между нула и
десет яко се вмъкват както корпора-
тивни интереси, така и живо поли-
тиканство. Да, ама никой не говори
за процентите по-близко до нулата, а
за тия, които са около десетката.
Вероятно до 5-ти октомври българи-
нът вече ще е свикнал с кожодерс-
твото и ще го припознае като со-
циална придобивка. А и до изборите
още няма да го е платил, така че ще
си го изкара на следващото прави-
телство.

Служебният кабинет оправда име-
то си – здраво служи на интересите
на народа. Перфектно го подготвя за
ценовата буря през зимата. Следва-
щите управници просто трябва да
почерпят, че друг им извади кестени-
те от огъня. Които са много повече
от десет...

Валентин ВАРАДИНОВ
Атракционен автобус пътува вече до крепостта
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ните средства за цел-
та са 2 334 858 лв.

Затова градоначал-
никът предлага де-
лът на общината, с
който тя участва
във финансирането
на градежа на новото
депо за отпадъци да
бъде признат за так-
сата, която държава-
та изисква от общи-
ната за рекултивира-
нето на старото де-
по, поясниха от пред-
седателството на
ОбС. Без проблеми то
бе прието вчера от
местните законот-
ворци.

Обсъдена бе и съд-
бата на бъдещия общ
устройствен план на

„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

Силвия ГРИГОРОВА
Община Перник

направи забележи-
телен подарък на
перничани в деня на
откриването на но-
вата учебна година
-15 септември. До
историческата кре-
пост Кракра ще пъ-
тува редовно ат-
ракционен автобус.
Той ще се движи по
маршрута- Региона-
лен исторически му-
зей, Минна дирек-
ция, паметник
„Кракра Пернишки“,
ул. “Г. С. Раковски“,
магазин „Кауфлан-
д“, хотел „Струма“,

ÂÐÅÄÈÒÅËÈ ÏÎ ÍÈÂÈÒÅ
Â ÐÀÄÎÌÈÐÑÊÎ

“ÌÈÍÜÎÐ” /×ÈÊÀÃÎ/
ÏÐÀÂÈ ÐÅÌÈ

СТР. 4
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СТР. 11

На страница 2

ÑÒÀÐÒÈÐÀ ÑÕÅÌÀÒÀ
“ÌËÀÄÅÆÊÀ ÇÀÅÒÎÑÒ”

града, за който се го-
вори от години. Пер-
ник е една от 15-те
общини в страната,
които ще получат
частично финансира-
не от Министерство-

то на инвестиционно-
то проектиране, об-
ясни председателят
на минипарламента
Милан Миланов.

Общински младежки
дом, ул. “Струма“,
ул.“Средец“ , пар-
кинг крепост „Крак-
ра“ и обратно.

 Атракционният
автобус ще се дви-
жи по следното раз-
писание: Тръгване:
от РИМ- 09.30ч,
1 2 . 3 0 ч . ,
16.00ч.,18.00ч. Тръг-
ване от крепостта
Кракра- 10.30ч.,
13.30ч.,  17.00ч.,
19.00ч. Билетът за
възрастни струва
1.лв., а за ученици-
0.80 лв.
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Въз основа на
представените до-
кументи в кабине-
та, с които община-
та кандидатства за
него, е подписано
споразумение меж-
ду местната управа
и Министерството
на инвестиционно-
то проектиране.
Финансовото под-
помагане, което
Перник ще получи
на база подписано-
то споразумение на
28 юли тази година,
е в размер на 50
процента от стой-
ността на сключе-
ния договор, но не
повече от 164 048
лв с ДДС. Толкова са
и парите, които Об-
щината също ще
трябва да заложи в
бюджета за следва-
щата 2015-та годи-
на, за което вчера
местните минипар-
ламентаристи дадо-
ха съгласието си.

Очакванията, че
бурните предизбор-
ни страсти ще се
разгорят около па-
ричната помощ за
волейболния клуб
„Миньор”, тъй ка-
то в началото на
 септември за пред-
седател на Управи-
телния съвет на во-
лейболния клуб бе
избран президен-
тът /2002-2012/
Георги Първанов, не
се оправдаха. Без
проблеми Общин-
ският съвет в Пер-
ник отпуснаха по-
мощ от 30 000 лв.
за есенния полусе-
зон на клуба. Моти-
вът бе, че мъжкият
тим завърши като
шампион през със-
тезателната 2013/
2014 г., а през този
сезон ще мери сили
с най-добрите от-
бори от Суперлига-
та в България. Мес-
тните десни съвет-
ници и колегите им
от центъра обаче
поискаха  в бъдеще
да има яснота точ-
но от кое перо от
общинския бюджет
ще се осигурят па-
рите. Владислав Ка-
раилиев от ГЕРБ
припомни, че за

спортни дейности
в бюджета за 2013
г. са заложени 140
000 лв. Този факт
бе потвърден и от
ВрИД-кмета Илинка
Никифорова, но с
уговорката, че из-
пълнението на зало-
жените средства е
свързано с изпълне-
нието на приходна-
та част на общин-
ския бюджет. Тя об-
ясни, че всички
спортни клубове са
получили средства,
но на волейбола са
дадени 10 000 лв.,
тъй като в клуба
освен представи-
телния мъжки от-
бор, тренират още
9 отбора в различни
възрастови групи.
Волейболния тим и
ръгби-клубът са
единствените в
Перник, които иг-
раят във Висшата
лига.

Местните зако-
нотворци дадоха
съгласието и да бъ-
дат дарени безвъз-
мездно 500 кв.м. об-
щинска земя на чер-
квата в село Драги-
чево, за да бъде бла-
гоустроен и огра-
ден двора на храма.

Оттук нататък
започнаха предиз-
борните политичес-
ки изцепки. Без как-
вито и да било ар-
гументи съветни-
ците от ГЕРБ гласу-
ваха „въздържал
се”, когато трябва-
ше да се гласува ис-
кания овърдрафт
от общинската ад-
министрация от
500 000 лв, който
традиционно се пол-
зва за изплащането
на трудовите въз-
награждения на ад-
министрацията и
общинските съвет-
ници. Така 19-те гла-
са в подкрепа на ис-
кането за банковия
кредит не стигнаха,
тъй като за да по-
лучи „зелена улица”
градоначалникът за
начало на процеду-
рата по избор на
банка – изпълнител,
са нужни 21. Стигна
се до прегласуване
на решението на
картината не се
промени. “При това

Атракционен автобус...

положение няма да
ме търсите за зап-
лати по телефона”,
обърна се към коле-
гите си от ГЕРБ
председателят на
м и н и п а р л а м е н т а
Милан Миланов. Та-
къв овърдрафт се
гласува безпроблем-
но всяка година, при
това обикновено в
края на годината.
Сега процедурата е
подготвяна по-ра-
но, за да се избег-
нат упреци, че
проблемът се пос-
тавя за разискване
и дебати в послед-
ния момент. Въпре-
ки това предизбор-
ната ситуация си
каза думата, а об-
щинари и съветни-
ци през 2015-та го-
дина може да оста-
нат без заплати.

Големият скандал
избухна обаче, кога-
то се стигна до об-
съждането на офи-
циално писмо от из-
пълнителния дирек-
тор на ЕАД „Булгар-
трансгаз” Кирил Те-
мелков, изпратено
до председатела на
ОбС Милан Миланов
и кмета на община-
та Росица Янакиева.
В него става дума
за преразглеждане
на решение на ОбС
от миналата годи-
на, свързано с ин-
вестиционно наме-
рение на “Булгар-
трансгаз” да напра-
ви реконструкция
на съществуваща-
та газоразпредели-
телна станция в
Перник и монтира-
не на приемна каме-
ра на газопроводно
отклонение, чрез
която се прави очи-
стване на газопро-
вода. От фирмата
искат да бъде кори-
гирана сумата,
поискана от мес-
тната власт за пре-
доставяне на те-
рен. Тя е почти
двойно повече от-
колкото оценката
на лицензирания
оценител. В предло-
жението е посочено
от  121 760 лв. тя
да бъде намалена на
75 000 лв. В писмо-
то изпълнител-
ният директор на

държавното дру-
жество уточнява,
че за реализиране
на инвестиционни-
те си намерения
държавното дру-
жество ще вложи
собствени средс-
тва, а самото из-
граждане на прием-
ната камера на га-
зопроводното от-
клонение в Перник
няма да доведе до
увеличаване прихо-
дите на „Булгар-
трансгаз”, а само
до безопасна ек-
сплоатация на га-
зопровода и обезпе-
чаване сигурнос-
тта на доставките
на природен газ до
всички потребите-
ли на територията
на общината.

“Газопреносната
станция се намира
до стадион „Мета-
лург”, вляво от “К-
ауфланд” в Изток.
Държавната фирма
е основен преноси-
тел на газ и захран-
ва цялата индус-
трия. С изграждане-
то на това съоръ-
жение ще се повиши
работното наляга-
не на газопровода,
който  подава газ
към индустриални-
те потребители ка-
то ТЕЦ-а и фирма
“Стомана Индъс-
три” обясни предсе-
дателят на ОбС Ми-
лан Миланов, който
се е срещнал с шефа
на държавното дру-
жество „Булгар-
трансгаз” Кирил Те-
мелков по негова по-
кана. Миланов до-
пълни, че въпросни-
те съоръжения са
обект на национал-
ната сигурност и
няма как да се влияе
на тяхното премес-
тване.

Повече от три ча-
са продължиха бур-
ните дебати, в кои-
то не липсваха и по-
литически подмята-
ния. Ту буквално
втрещиха и смутиха
представителката
на държавното дру-
жество Елена Пеева,
която присъства на
заседанието на пер-
нишкия законодате-
лен орган, за да даде
някои пояснения
при евентуални
въпроси от перниш-
ките минипарламен-
таристи, поведе-
нието на някои от
които просто бе не-
допустимо.

По време на скан-
дала стана ясно, че
гласуваната мина-
лата година цена
на терена е сериоз-
но завишена, тъй
като според лицен-

зирания оценител
стойността на
парцела е именно в
рамките на новата
цена, за която нас-
тоява държавното
дружество. Пози-
цията на ГЕРБ бе,
че трябва да се от-
стоява старата
цена, защото тере-
нът е нужен на
„Булгартрансгаз” и
в такъв случай
трябва да платят
подобаващо за не-
го. Нещо повече,
съветникът от
партията на Бойко
Борисов Пламен Бо-
рисов, който бе
д о с к о р о ш е н
зам.председател на
м и н и п а р л а м е н т а
хвърли бомбата в
заседателната за-
ла, която предложи
парцелът да бъде
продаден за ни по-
малко, ни повече
от 700 000 лв.
Мнозина приеха
цифрата като ше-
га, но Борисов нас-
тоя тя да се гласу-
ва като предложе-
ние. Което естес-
твено не мина. Не
мина и предложе-
нието на колегата
му съветник от Де-
мократи за Перник
Петьо Фетфов,
който напомни, че
оценката на лицен-
зирания оценител е
валидна за срок от
6 месеца, които
отдавна са изтек-
ли и на тази база
решението по казу-
са трябва да бъде
бъде отложено, до-
като не бъде нап-
равена нова оценка.
Когато стана ясно,
че Съветът на ди-
ректорите на „Бул-
гартрансгаз” ЕАД
всъщност не е за-
познат с искането
на изпълнителния
директор Темелков,
се стигна до прег-
ласуване на старо-
то решетние и ос-
тана в сила зената,
която държавната
фирма трябва да
плати от 121 760
лв.

След финала на за-
седанието левите
съветници, които
гласуваха „против”
пък припомняха ста-
рата народна мъд-
рост, че е по-добре
да държиш врабче в
ръката, отколкото
да гониш орел в не-
бесата. Сиреч – Пер-
ник може да се прос-
ти със 75-те хиляди
лева приходи в мес-
тния бюджет, тъй
като „Булгатран-
сгаз” е в правото си
да търси друг те-
рен, на друго място.
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 На импровизираното тържество присъс-
тва ВРИД кметът на Община Перник- Или-
нка Никифорова, представители на култур-
ни институции в града,  много перничани,
които изразиха с аплодисменти задоволс-
твото си от така желаната придобивка.Ма-
жоретките на шесто СОУ, с кратка програ-
ма и дефиле белязаха първият курс на ав-
тобуса. Илинка Никифорова, както повел-
ява традицията, плисна менчето, за да вър-
ви по вода на всички, които ще се възпол-
зват от новата придобивка. Първи имаха
привилегията да пътуват с автобуса учени-
ци от 8- мо основно училище „Кракра Пер-
нишки”.

 С атракционния автобус историческата
крепост за перничани – Кракра става още
по-достъпна за посещение на хора от всяка
възраст, което е и основната целта на Об-
щина Перник.

Срещу Ковачевци се води
непочтена медийна война

Любомира ПЕЛОВА
Открито писмо до медиите изпрати Об-

щинския съвет в Ковачевци. В него се каз-
ва, че през последните дни се води истин-
ска медийна война срещу жителите на об-
щината, кмета и ОбС. Насажда се омраза
към  местното население чрез обидни ква-
лификации и се хвърлят неооснователни об-
винения. Представители на Агенцията за
бежанците заявиха, че ще сезират проку-
ратурата и Комисията по дискриминация за
расистки и ксенофобски действия от страна
на кмета и общинските съветници. За да се
спрат тези спекулации, неистини и медийни
внушения, които уронват доброто име на
жителите на община Ковачевци, от ОбС ог-
ласяват пълния текст на решението на мес-
тния минипарламент, взето на извънредно-
то му заседание на 15 септември т.г. в
кметството на село Калище. В него се каз-
ва, че до 30 октомври 2014 година трябва
да бъде възстановен статутът на Национал-
ния детски екологичен център в Ковачевци.
„Да обвиниш в расизъм и ксенофобия хора-
та, които единствени приеха и настаниха бе-
жанци в най-хубавата сградата на община-
та, в единствения в страната НДЕК, е недо-
пустимо. Това говори, че медийната кампа-
ния, която се води срещу Ковачевци, цели
да прикрие бездействието на институциите
по отношение на интегрирането на децата –
бежанци и образованието им. Авторите на
тези публикации са водени от всичко дру-
го, но не и от истината” са казва в откритото
писмо на ОбС в Ковачевци, носещо дата 18
септември 2014 година.

Първолакът носи 7 кг,
абитуриентът - 1 тетрадка

Милена ПЕТРОВА
Вдигане на тежести е най-масовият

спорт в началните и основните училища у
нас. Първолаците и второкласниците
мъкнат по 6-7 килограмови раници на
гръб. В същото време абитуриентите
ходят в клас само с една тетрадка, съоб-
щава “Телеграф”. Обикновено малките
ученици са най-стриктните и носят всич-
ки помагала, поръчани от учителите. Ро-
дителите допълват чантите им с всевъз-
можни провизии като сандвичи, плодове,
мокри и сухи кърпички, дрехи за преоб-
личане и дори играчки.
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Ñòàðòèðà ñõåìàòà „Ìëàäåæêà çàåòîñò”
 Започва събирането на заявки от работодатели

56 свободни места
предлага Бюрото по
труда тази седмица 

Силвия ГРИГОРОВА
56 свободни работни места предлага на

безработните  Бюрото по труда тази сед-
мица. След като повече от два месеца  б-
роят на предлаганите свободни работни
места на трудовата борса се увеличаваха,
тази седмица те намаляват и то значител-
но- с 13. Добрата новина е, че в седмица-
та, когато започна новата учебна година,
се предлагат само 3 свободни места за
преподаватели за разлика от миналата
седмица, когато се търсеха 18 учители.
Освен 10-те шивачки, които се търсят от
началото на тази година, вече втора сед-
мица на трудовата борса се търсят и 10
кофражисти. Освен тях, Бюрото по труда
тази седмица предлага свободни работни
места за: 1 кредитен експерт /консултант
с основни компютърни познания, 1 баге-
рист на малък багер, 1 организатор за ра-
бота с клиенти с основна компютърна гра-
мотност, 1 готвач, 1 автоклавист, 1 психо-
лог с висше, 1 ресурсен учител,  1 учител
по английски език, 2 сладкари,1 специа-
лист по събиране на вземания/ на граж-
дански договор/, 1 помощник-готвач, 1
възпитател с висше начална педагогика,
 4 шофьори на товарен автомобил с кате-
гория С,  1 шофьор на товарен автомобил
с категория С и Е и с професионална ком-
петентност, 1 локомотивен машинист,  1
управител на магазин, 3 продавачи на бю-
фет,  4 лаборант-химици с висше и англий-
ски език, 5 шофьори на тролейбус с кате-
гория Д, 1 диагностик на МПС със спе-
циалност ДВГ, 2 кулокранисти и 1 опера-
тор LYTY. 

 Един бегъл анализ на предлаганите от
Бюрото по труда свободни работни места
показва, че с навлизане в есенно-зимния
сезон започват да намаляват предлагани-
те свободни работни места на трудовата
борса. Тази седмица, намаляването на
свободните работни места намали драс-
тично и шансовете на хората с висше об-
разование да си намерят работа. Предла-
ганите им свободни места са 8 , което е с
15 по-малко от изминалата.  За разлика от
предишната седмица, през тази предлага-
ните  свободни работни места за хората
със средно образование са с 2 повече от
миналата- 48.

Улесняват доказване
на изгубените от Син

език животни
Силвия ГРИГОРОВА

Улесняват изискванията за доказване на
броя на починалите животни от епидемията
Син език. За това са се договорили изпъл-
нителният директор на Българската агенци-
я по безопасност на храните проф. Пламен
Моллов и заместник- изпълнителният ди-
ректор на Държавен фонд „Земеделие“-
Живко Живков. В помощ на животновъдите,
които декларират форсмажорно обстоя-
телство за изгубени глави добитък в стада-
та, Агенцията ще им предостави, а при нуж-
да и на фонда,  Акт за обезщетение на ум-
рели или убити животни по образец. Доку-
ментът се издава съгласно Закона за ху-
манно отношение към животните. В него са
вписани всички необходими реквизити, с
които стопанинът може да докаже щетите
за фермата си. В този акт са записани трите
имена на земеделския стопанин, животно-
въдния обект с ветеринарен регистрацио-
нен номер, ушната марка на засегнатото
животно, както и данни от каква болест е
умряло.

От Държавен фонд „Земеделие” на-
помнят, че на 2 октомври 2014 г. изтича
крайният срок, в който земеделските произ-
водители могат да заявят загубените жи-
вотни като форсмажорно обстоятелство в
следствие на болестта Син език. Това се от-
нася за кандидатите по линия на директни-
те плащания за Кампания 2014, които са
декларирали животни за подпомагане по
схемите за национални доплащания и за
специфично подпомагане.

Силвия ГРИГОРОВА
  Стартира схемата

„Младежка заетост”
по Оперативна прог-
рама  „Развитие на чо-
вешките ресурси-
” 2014 -2020. Това ин-
формира директорът
на Дирекция „Бюро по
труда” в Перник- Ро-
сен Симеонов. Схема-
та ще се изпълнява
от Агенцията по зае-
тостта на терито-
рията на цялата
страна. По тази схема
ще се осигури стаж и
обучение на 8 000 мла-
дежи на възраст до
29 години включител-
но.

  Росен Симеонов
поясни, че работода-
телите, които желая-
т да се включат в схе-
мата „Младежка зае-
тост”, могат да пода-
ват своите заявки в -
Бюрото по труда до
29 септември 2014
г. включително.

  Схемата „Младеж-
ка заетост” дава въз-
можност на работо-
дателите да наемат
младежи в две основ-
ни направления. Пър-
вото е стажуване. По
него работодателят
или определен от него
служител, може да из-
пълнява ролята на
наставник на наетия
по схемата младеж.
Целта е максимално
усвояване на практи-
чески умения по при-
добита професия или
специалност в рамки-
те на стажа. Второ-
то направление е обу-
чение по време на ра-
бота. То позволява,
по време на работа да
се провежда и обуче-
ние на съответния
служител по опреде-
лена професия или
специалност. За цел-
та се предвижда рабо-
тодателят или опре-
делен от него служи-

тел,  да изпълнява
ролята на наставник
на включения в обуче-
ние по време на рабо-
та младеж.  И в двата
случая, ако настоя-
щият адрес на младе-
жите е различен от
населеното място на
работа, по тази схе-
ма се осигуряват
средства за тран-
спорт от и до работ-
ното място за пър-
вия месец от ста-
жа  или обучението.

  На работодатели-
те, които осигурят с-
тажуване по схемата
„Младежка заетост”,
ще бъдат покрити
някои разходи. Те
включват: възнаграж-
дения в размер на ми-
нималния осигурите-
лен доход  за съот-
ветната основна ико-
номическа дейност и
квалификационна гру-
па професии за съот-
ветната година, към
която се отнася раз-
критото стажантско
място;  здравните и
социалните осигуров-
ки на младежите за
срок от 6 месеца.  Ако
след изтичането на
стажа младежът ос-
тане на работа и
сключи безсрочен
трудов договор, на
работодателя ще бъ-
дат допълнително
покрити разходите за
социално и здравно
осигуряване за срок

Проверяват везните на 
търговците на пазара 

Зоя ИВАНОВА 
По предложение на кмета на община Пер-

ник Росица Янакиева в изпълнение на изи-
скванията на Закона за измерванията за
трета поредна година се извършва годиш-
на проверка и заверка на измервателните
уреди на пазара в Перник. Проверката е три
дни и ще приключи днес. Заверката и про-
верката на везните на търговците и земе-
делските производители се извършва от
Българския институт по метрология в Со-
фия. Мястото където се извършва процеду-
рата е ОП “Пазари” Перник, обект “Ремонт
на кантари” на Кирил Кръстев в непосредс-
твена близост до селскостопанската аптека
за растителна защита. През първия ден са
проверени и заверени 24 бр. кантари. 

от още 6 месеца. Раз-
ходите за възнаграж-
дението на наставни-
ка по време на стажу-
ване няма да бъдат
покрити от схемата и
остават за сметка на
работодателя.

  На работодатели-
те, които осигур-
ят обучение по тази
схема, също ще бъдат
поети някои разходи.
Те са за: възнагражде-
ния на наетото лице
в размер на 90% от
минималната работна
заплата за страната
и  разходите за здрав-
ни и социални осигу-
ровки за срок от 6 ме-
сеца.   Разходите за
възнаграждение на оп-
ределения от работо-
дателя наставник ще
бъдат поети от прог-
рамата. Става въпрос
за половината от ми-
нималната работна
заплата за страната.

 „По тази схема мо-
гат да кандидатс-
тват безработни ли-
ца, които са регис-
трирани в Бюрото по
труда. Те трябва да
отговарят на някол-
ко изисквания: да са
на възраст до 29 го-
дини включително; да
не участват в никак-
ва форма на заетост.
Това означава: да не
работят по трудово
правоотношение, не-
зависимо от вида му;
да не осъществяват

стопанска дейност
като търговци по
смисъла на Търгов-
ския закон, включи-
телно еднолични тър-
говци; да не са тютю-
нопроизводители или
земеделски произво-
дители; да нямат до-
говори за управление
и контрол на търгов-
ски дружества; да
нямат доходи от уп-
ражняване на занаят
или свободна профе-
сия; да нямат доходи
от извън трудови
правоотношения; да
не са изпълнители по
договори за изработ-
ка/услуга и др., склю-
чени по реда на ЗЗД;
да не участват в ни-
какви форми на обра-
зование или обучение.
Това включва редов-
ни, вечерни, задочни и
дистанционни форми
на образование, както
и всякакви видове
професионални обуче-
ния и ключови компе-
тентности. За да се
гарантира спазване-
то на изискванията
за принадлежност на
лицата към целевата
група, участниците
следва да отговарят
на критериите за до-
пустимост към мо-
мента, в който се
включват в стажува-
не или обучение по
време на работа при
работодателя”, поя-
сни Росен Симеонов.

Все повече деца с увреждания
се извеждат от институциите

Зоя ИВАНОВА
467 деца и младежи

с увреждания са изве-
дени през последната
година от институ-
циите и са настанени
в новите услуги, раз-
крити в 29 от 80-те
общини, ангажирани с
изграждането и уп-
равлението им. До
края на годината
броят на момчетата
и момичетата, наста-
нени в домовете за
деца с умствена изо-
станалост , ще нама-
лее до 949. При стар-
та на процеса на деин-
ституционализация
на деца с увреждания
през 2010 г. в специа-
лизираните за тях ин-
ституции живееха
1797 деца и младежи –
целева група на из-
пълнявания от ДАЗД
проект „Детство за
всички“.Това съобща-
ват от Държавната
агенция за закрила на
детето. 

„Деинституциона-

лизацията не е прос-
то преместване от
едно място на друго,
тя е процес, който
трябва да гарантира
по-добра грижа и по-
вече възможности за
децата и младежите.
Ключов фактор в про-
цеса е подготовката
и подкрепата на пер-
сонала. Хората, които
работят в центрове-
те за настаняване от
семеен тип и защите-
ните жилища, трябва
да познават всяко ед-
но дете и младеж, тех-

ните потребности и
желания, за да за-
щитят по най-добрия
начин интересите и
правата им”, заяви
председателят на
ДАЗД г-жа Ева Жечева.
Тя съобщи, че вече е
започнала посещения
в общините, в които
ще бъдат извършени
промени според ак-
туализираната карта
на резидентните ус-
луги, за да се запознае
на място с предложе-
нията на местната
власт.
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Значително увеличение на колониите на обикновената полевка констатират от БАБХ

Средната сметка за ток
през август в Западна
България намаля с 3%

Силвия ГРИГОРОВА
Средната сметка за консумираната през

август 2014 г. електроенергия в Западна
България намаля с над 3% в сравнение със
същия месец миналата година. Това инфор-
мираха от компанията. Клиентите на ЧЕЗ ще
платят средно  по 30 лв., докато преди годи-
на са плащали 31 лв. Аналогичен по размер
е и спадът в потреблението на електроенер-
гия за последната година – от 184 квтч през
август 2013 г. на 177 квтч. миналия месец.

Статистиката на ЧЕЗ показва, че над 60%
от клиентите на компанията ще платят този
август сметки в размер до 30 лв. През мина-
лия август делът на сметките в този диапа-
зон е бил по-малък.

 „Надявам се, че тези резултати са приз-
нак за една позитивна тенденция към по-ви-
сока енергийна ефективност, която очаквам
да се затвърди в следващите по-студени
месеци. Каза Димчо Станев, директор „Об-
служване на клиенти“ в ЧЕЗ България.

Насърчаването на разумната консумация
на електроенергия е важна част от полити-
ката на ЧЕЗ за корпоративна социална отго-
ворност. През миналата година ЧЕЗ започ-
на кампания, в рамките на която формулира
10 лесни съвета за намаляване на сметката
за ток на домакинствата, и в специални бе-
седи запозна над 1500 ученици от Западна
България с основните принципи на енергий-
ната ефективност.

 Клиентите могат да намерят допълнител-
на информация за възможностите за огра-
ничаване на потреблението на електроенер-
гия на микросайта на ЧЕЗ „Инвестираме в
България“ (http://
www.investiramevbulgaria.com/), както и в
специализираната секция „Енергийна ефе-
ктивност“, в раздел „За клиента“ на корпо-
ративния уебсайт www.cez.bg.

Силвия ГРИГОРОВА
  Увеличен брой на

колониите от оби-
кновена полевка са
установили специа-
листите от отдел
„Растителна защи-
та” в Областна ди-
рекция по безопас-
ност на храните-
Перник. . Затова
алармира начални-
кът на отдела- Га-
лина Павлова. Тя
поясни, че при нап-
равени проверки са
установени до 10-
12 колонии на един
декар в някои маси-
ви в землището на
община Радомир. За-
това Павлова съ-
ветва земеделските

производители, в
чиито масиви има
миши колонии, да
извършват дълбока
оран минимум на 35
см , за да може да
бъдат разрушени.
„Това съвсем не оз-
начава, че стопани-
те на тези площи
з а д ъ л ж и т е л н о
трябва да извър-
шат дълбока оран.
Този е най-лесния на-
чин- чрез агротех-
нически средства,
 да бъдат разруше-
ни своевременно ми-
шите колонии. Ако
не бъде извършена
тази оран навреме
има реална опаснос-
т колониите на по-

левката да нарас-
нат застрашител-
но. Това се дължи на
факта, че мишките
обичат току- що по-
никващите посеви.
Тоест- от оставени-
те стърнища от
тази година, те ще
навлязат в новоза-
сетите посеви. Ко-
гато това стане и
плътността дос-
тигне над 2 колонии
на декар, за да опа-
зят продукцията
си, земеделските
производители ще
трябва да внасят в
почвата химикали,
което струва по-
скъпо от това да се
извърши агротехни-

ческа обработка на
площите”, поясни
Галина Павлова.

На въпроса- каква
е причината за уве-
личената популация
на обикновената по-
левка, Галина  Пав-
лова отговори: „И-
ма цикличност при
нея. Но и метеоро-
логичните условия
бяха много благоп-
риятни тази година
за разпростране-
нието на обикнове-
ната полевка. Освен
това наличието на
много зелена маса и
позабавилата се
жътва, също допри-
несоха не малко.

Поради закъсняла-
та жътва, стопани-
те не можаха да
направят своевре-
менна обработка на
стърнищата, което
б л а г о п р и я т с т в а
разрастването на
мишите колонии.
Освен това в мо-
мента в стърнища-
та има твърде мно-
го слама, която спо-
мага мишките да не
излязат на повър-
хността, така че

Близо милион и половина
българи здравно неосигурени

естествените им
врагове- щъркелите
и други птици, бър-
зо да ги открият.
Много фактори,
свързани се навър-
заха и в крайна
сметка доведоха до
това значително
увеличаване на ко-
лониите на обикно-
вената полевка,
които има опаснос-
т да доведат до
градация. Затова е
наложително навре-
ме да се предприе-
мат адекватни дей-
ствия, за да не се
налага после да се
харчат много пове-
че средства”, поя-
сни Галина Павлова.
Освен това, тя по-
съветва стопаните
да обърнат внима-
ние и върху раз-
пространението на
житния бегач. За
целта тя посъвет-
ва земеделските
п р о и з в о д и т е л и
своевременно да
третират площи-
те, за да ги пред-
пазят от некон-
тролирано разпрос-
транение.

Силвия ГРИГОРОВА
З е м е д е л с к и т е  

производители, кои-
то са одобрени за уча-
стие в извънредната
схема за подпомагане
на производителите
на плодове и зеленчу-
ци, ще получат обе-
зщетения както за
необрана, така и за из-
теглена от пазара
продукция. Това ин-
формираха от Държа-
вен фонд ”Земеделие”.
От там поясниха, че в
областните  дирек-
ции  на  ДФ  “Земеде-
лие”  се  приемат  ис-
кания за прилагане  на 
мерките  “изтегляне 
от  пазара” и “небра-
не”. Такива искания
могат  да подават са-
мо производителите,
които са получили
потвърждения от
Министерството на
земеделието и храни-
те на заявеното наме-
рение за участие в
мерките.  Заявления-
та  се подаваха в об-
щинските земеделски
служби от 1 до 5 сеп-
тември 2014 г.

Исканията за прила-
гане на мерките “из-
тегляне от пазара” и
“небране” се  подава-
т  по адрес на регис-
трация на физически-

те лица или по адрес
на управление  на юри-
дическите лица. При
попълване на искане-
то за прилагане на “и-
зтегляне от  пазара”
се вписват мястото
и датата, на които
заявените количес-
тва плодове и зелен-
чуци ще бъдат гото-
ви за претегляне.
Описват се и органи-
зациите, на които  ще
бъде предоставена
продукцията. Плодо-
вете и зеленчуците
по тази  мярка могат 
да се даряват на бла-
готворителни орга-
низации или фонда-
ции, училища, детски
градини, детски лаге-
ри, лечебни заведения,
старчески домове или
места за лишаване от
свобода. Продукция-
та може да се изпол-
зва и като храна за
животни. При мярка-
та “небране” е нужно
да се запише датата,
на която ще бъдат
унищожени насажде-
нията в полето. Важ-
но е датата, която се
вписва за изпълнение
на дейностите по
двете мерки, да бъде
до 15 октомври 2014
г.Техническият ин-
спекторат на ДФ “Зе-

меделие” ще извър-
шва проверки на
място на записаните
в документите дати.
След проверките, при
изрядно изпълнение
на посочените дей-
ности, земеделските
производители ще мо-
гат да подават зая-
вки за плащане. Сроко-
вете за тях ще бъдат
определени допълни-
телно със заповед на
изпълнителния дирек-
тор на ДФ “Земеде-
лие”, но не по-късно
от 15 октомври 2014
г. Субсидиите по из-
вънредната схема ще
бъдат изплатени до
30 юни 2015 г.

Общият бюджет по
мерките “изтегляне
от пазара” и “небра-
не” за всички държа-
ви-членки на Европей-
ския съюз възлиза на
125 млн. евро и допъл-
нителни 30 млн. евро 
за праскови и некта-
рини. С тези средс-
тва ще бъдат подпо-
могнати производи-
телите на домати,
моркови, зеле, пипер,
карфиол, краставици,
корнишони, гъби,
ябълки,  круши, мали-
ни, десертно грозде,
сливи и праскови и
нектарини.

Приемат заявления за компенсации на 
засегнатите от руското ембарго

Според данните в доклада на одито-
рите от Сметната палата за отчета на
бюджета на националната здравнооси-
гурителна каса за 2013 година 1.417
мил. българи които подлежат на здрав-
но осигуряване на внасят осигуровките
си в НСИ. Простата аритметика показ-
ва, че това са близо 20% от българите .
През 2013 г. приходите от здравни
вноски, отчетени от касата, надхвърлят
1.8 млрд лв. при предвидени в бюдже-
та 1.749 млрд. лв. В сравнение с 2012 г.
приходите от здравни вноски се увели-
чават с цели 75.814 млн. лв., или ръст
от 4.4%. От касата и агенцията по при-
ходите отчитат бум на приходите от
глоби и наказателни лихви - общо
20.771 млн. за 2013 г., или 43.2 на сто
повече спрямо предвидените в Закона
за бюджета на НЗОК. В сравнение с от-
четеното през предходната 2012 г. при-
ходите от глоби скачат със 130 на сто.
През 2013 г. данъчните са успели да
съберат от нередовни платци на здрав-
ни вноски близо 15.8 млн. лв. - с 8.393
млн. повече спрямо планираните. Гло-
бите, наложени от касата на лекари и
болници, се изчисляват на 4.9 млн. лв.

Зоя ИВАНОВА

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303
кв. “Мошино”

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

„Топлофикация –Перник” АД уведомява
клиентите ползващи топлинна енергия/ ТЕ/
в сградите където, разпределението се из-
вършва от „ИСТА България”ООД, че : „ счи-
тано от 29.08.2014г.когато е извършено
съответното вписване в Търговския регис-
тър към Агенцията по вписванията, “ИСТА
БЪЛГАРИЯ” ЕООД е с нов едноличен собс-
твеник на капитала, а именно немския кон-
церн Техем Енерджи Сървисис ГмбХ. Дру-
жеството е лидер на пазара на услугата
„дялово разпределение” на топлинна ене-
ргия и вода не само в Европа, а и на све-
товно ниво. Създадено през 1952г., повече
от 60 години е инвестирало и понастоящем
продължава да инвестира огромни ресурси
в усъвършенстването на дейността си. То
предлага последно поколение уреди за
дялово разпределение, като прилага най-
високи стандарти по отношение на всички
продукти и услуги. Във връзка с промяната
на собствеността е променено и името на
дружеството, а именно – „Данувиус” ЕООД.
Бихме искали да ви уверим, че предметът
на дейност на „Данувиус” ЕООД не е и
няма да бъде променян. Безспорно фирма-
та постигна много на българския пазар по
отношение на услугата„дялово разпреде-
ление”.Наша основна цел е да запазим
всичко, реализирано до сега. Имайки пред-
вид дългогодишния опит в тази сфера на
Техем, както и нашата лична енергия и про-
фесионализъм, сме уверени, че имаме си-
лата и способността да развием и обогатим
дейността на дружеството, ползата от което
ще бъде за всички Вас – нашите контра-
генти и клиенти”. Седалището и управле-
нието на „Данувиус” ЕООД е на адрес: гр.
София 1111, р-н Слатина, ул.”Проф.Георги
Павлов” № 3. Контакт с нас може да наме-
рите на тел: 0 700 128280 700 12828, факс:
02/ 9702848, email: danuvius@tehem.net.,
както и в офиса ни в гр. Перник на адрес:
гр.Перник 2300, пл.”Кракра Пернишки” №
1, х-л.”Струма”, оф.135.

Съобщение



Рекламно  приложение

Петък, 19 септември 2014 г., брой 177 /5540 / 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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1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., ПВЦ изолация - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 евро
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.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Проучване, ТЕЦ,  обзаведен - 250 лв.
Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 330 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. 



Имоти, реклами 7Съперник 19 септември 2014 г.

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

Давам под наем, охраняемо складово по-

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

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

20; 0888/925 348

Давам под наем, партерно помещение, 90

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

тодий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за

предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/ 820

644

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕ-

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

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

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

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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Десетки миньори в
стачка под земята

Над 140 миньори от бургаския
рудник „Черно море“ започнаха
ефективна стачка заради
неизплатени заплати. 41 от тях са
под земята.

Другите 100 работници също
протестират, но пред асансьора за
галерията, съобщи БНР.

43-мата миньори от нощната
смяна, които приключват работа в
7 часа, останаха в рудника. Те са
започнали работа в полунощ. Техни
колеги им носят минерална вода и
пакети с храна. Двама обаче бяха
изведени заради влошено
здравословно състояние.

Напрежението в бургаската мина
нараства. Миньорите, подкрепяни
от двата синдиката, заплашват с
гражданско неподчинение. От
ръководството на мината са
изпратили писмо до министъра на
икономиката и енергетиката Васил
Щонов и неговия заместник, в което
описват кризисната ситуация, при

която протестиращите отказват да напуснат рудника, а колегите им от първа смяна се готвят
да се присъединят към тях в 16 часа.

По същото време миньорите от втора смяна, които стоят пред административната града, са
готови да застанат на пътя и да блокират движението на колите.

Ростислав Радуков, председател на синдиката на миньорите от КТ "Подкрепа" заяви, че
колегите му няма да излязат, докато не получат дължимите им заплати. Общо 400 миньори
чакат забавените си вече трети месец заплати.

"Протестът е изцяло насочен към държавния орган НЕК, защото той не се разплаща с ТЕЦ-
а. ТЕЦ-ът няма как по обратния път да преведе пари на мината, която да плати заплатите на
нашите работници. Аз съм един от тях. Заплатите не са плащани за юли и за август", разкри по
БНР Радуков.

Изпълнителният директор на мината Евгени Николов съобщи, че се очаква в рамките на
работния ден да бъдат преведени 270 000 лева за заплатите на миньорите за месец юли,
предаде "Фокус". По думите му, при разговор със служители на МИЕТ, от ведомството са
казали, че до края на месеца ще бъдат преведени и заплатите за август и ще бъде платен токът
на мината.

На място бе и областният управител на Бургас Павел Маринов, който отказа коментар пред
журналисти, предаде "Фокус".

Министър: ТЕЦ-Сливен има достатъчно пари, за да се разплати
При условие, че НЕК плаща по около 50 процента на всички свои контрагенти, на

"Топлофикация Сливен" през първите 7 месеца на годината НЕК е плащала по 71 процента -
тоест повече от средното. Това заяви днес пред журналисти министърът на икономиката и
енергетиката Васил Щонов по повод стачката на миньорите в Мини "Черно море" заради
неплатени заплати.

Щонов каза, че заплатите на миньорите се плащат от "Топлофикация Сливен", която е частно
дружество и министерството няма как да му повлияе.

"Ние сме въвели най-справедливото правило - когато постъпят средства в НЕК, компанията
пропорционално да се разплаща към своите контрагенти", посочи Щонов.

По думите му, "Топлофикация Сливен" е получила достатъчно пари и може да се разплати с
миньорите. Според него причината това да не се случва е в неефективното ръководство на
топлофикацията.

Миньорите започнаха преди два дни едночасови предупредителни стачни действия в
началото на всяка смяна. До днес, когато започнаха ефективен протест

Разбиха и обраха музея
”Христо Ботев” в Калофер

Сбогом, Маркс! Унгария премахна последния му паметник
Паметникът на Карл Маркс в университета "Корвин" в Будапеща беше демонтиран миналия

уикенд, 25 години след падането на комунизма.
Четириметровият бронзов паметник, издигнат три години след кървавото смазване на

антикомунистическия бунт от 1956 г., вероятно бе един от последните образи на бащата на
колективизма Маркс, оцелял в страната след настъпването на демокрацията през 1989 г.

"Трябваше да укрепим и изявим идентичността на университета си, а паметникът на Маркс
не е част от нея", аргументира се Жолт Рощовани, ректор на престижния университет "Корвин",
цитиран от Франс прес и БТА. Университетът  носеше името на Карл Маркс преди да бъде
кръстен на римския меценат през 1990 г. "Корвин".

На мнозина студенти обаче липсва паметникът на немския мислител (1818-1883 г.). Той се
извисяваше в преддверието, седнал, замислен и намръщен, с една протегната ръка, а в другата
стиснал дебел том, може би известния му труд "Капиталът".

В началото на всяка академична година новодошлите се снимаха пред него. След като
получеше дипломата си, абсолвентът я слагаше в свободната ръка на стария Карл, а
развълнуваните родители на младежа отново обезсмъртяваха Маркс, спомнят си бивши
студенти.

Скулптурната творба вече е пренесена в историческа изложба в университета. Не се знае
какво ще стане после с нея.

Някои хора приемат премахването на статуята като знак за радикалната промяна, която
премиерът Виктор Орбан иска да въведе в 10-милионната страна.

Преизбраният през април Виктор Орбан е бивш антикомунистически активист и настоящ
евроскептичен консерватор. Той иска да създаде "нелиберална демокрация" и хвали
"успехите" на Путинова Русия. Извършените от него изменения в конституцията, законите му
за контролиране на съдебната система и ограничаване свободата на медиите, високите данъци
за чуждестранните фирми вече предизвикаха остри реакции от ЕС, който се безпокои за
личните свободи и от слагането на ръка на икономиката.

О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е
  Община Перник, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че

със заповед № 1447/17.09.2014г., на Кмета на Община Перник,
издадена на основание  чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е разрешено да се
изработи  проект за подробен устройствен план /ПУП/ план за
застрояване, за имот №  55871.512.174  по КК на гр. Перник, кв. ЦЪРКВА.

С проекта за ПУП – ПЗ в имота ще се определи свободно
застрояване, с показатели за малкоетажна жилищна устройствена
зона /Жм/.

 Заповедта се обявява на основание чл. 124б от ЗУТ и не подлежи на
оспорване.

 18.09.2014г.
Общинска администрация

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Националният музей “Христо Ботев” в Калофер е бил ограбен,
съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Крадците са влезли с взлом в сградата между 18.30 часа във вторник
и 10 часа в сряда. Те са разбили прозорец.

"Нямам никакво обяснение за себе си как е извършена кражбата",
заяви пред "Пловдив Утре" директорът на музея Ася Николова. Все
още не е ясно дали и защо не се е задействал монтираният СОТ или
просто е бил неутрализиран от крадците.

От експозицията липсват сабя, орден “Св. Александър”, настолен
часовник, запалка и броеница, които са принадлежали на брата на
поета - генерал Кирил Ботев. Те не са от фонда на музея, а са
притежание на Боян Ботев – единствения жив наследник на Ботевата
фамилия, съобщи радио Пловдив.

Има нещо тотално сбъркано напоследък! От МВР непрекъснато ни
информират- забележете- за ИЗВЪРШЕНИ кражби, грабежи,
убийства?! Алоууу, милиционерите! ВИЕ трябва да ни информирате за
ПРЕДОТВРАТЕНИ обири , грабежи и РАЗКРИТИ убийства или др.

Пипи Чорапчето
„Бях предоставил ценните вещи на прадядо ми Кирил, който е бил

четник при брат си Христо, като временна експозиция в музея в
Калофер. Но след тази кражба, ще си прибера останалото, тъй като
нямам гаранция. Най-вероятно кражбата е поръчана от някой
колекционер и то от чужбина, така че откраднатите вещи сигурно ще
отпътуват занякъде.”, коментира Боян Ботев.

По думите му, това е позорна история, тъй като се посяга на вещи с
огромна историческа стойност. Откраднатите предмети не са били
застраховани. Според Ботев, малко вероятно е те са бъдат открити.

По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен
извършител. Полицаи от Карлово разследват кражбата.

Националният музей "Христо Ботев" се помещава в къщата, в която
най-дълго е живяло семейството на поета в Калофер.

Възстановена е през 1942-1944 г. по спомени на Ботевия брат - о.з.
ген. Кирил Ботев и по-възрастни калоферци. Оригинални експонати в
нея са чакръкът и шевната машина на баба Иванка – майката на Ботев,
както и единствените запазени лични вещи на Христо Ботев – джобен
часовник и писалищни принадлежности.

В средата на август крадци обраха части от експозицията в
Паметника на свободата на връх Шипка. От витрините в музея бяха
откраднати джобен часовник, кокарда от опълченски калпак и 21
ордена и медали, носени от участници в Шипченската епопея.
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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"
22:00"Голямата уста" - ток 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
05:10Светиците тв филм /6 епизод/п/
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва сутрешен блок
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Зелената линейка
11:00В кадър документален филм/п/
11:30България от край до край /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Обзор "Лига Европа"
13:05Войната на таралежите тв филм/
14:35Завръщане от Рим тв филм
15:30Вирусите атакуват анимация
16:00По света и у нас
16:20Специализирано предаване
16:35Европейски музикален фестивал:
17:35Европа на фокус
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:30Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Инспектор Валандер: "Човекът,
който се усмихваше" тв филм /2 епизод/
23:35Парламентарни избори 2014:
23:40Парламентарни избори 2014:
23:55По света и у нас
00:10Зелена светлина
00:15Призраците на Гоя игрален филм /
копродукция, 2006г./, режисьор Милош
Форман, в ролите: Хавиер Бардем,
Натали Портман и др.(12)
02:05Панорама с Бойко Василев /п/
03:20Инспектор Валандер: "Човекът,
който се усмихваше" тв филм /2 епизод/
(12)
04:50Призраците на Гоя игрален 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
Имате навик да гово-

рите повече от необхо-
димото, но дали винаги

казвате всичко, което трябва? Днес
е момента да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесете

нотка на разнообразие в
обичайните неща. Хубав

момент да направите някои промени
в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви

днес ще е много по-
приятно от обикнове-
но, благодарение на сър-

дечните вълнения, които ще ви спо-
ходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено
ще има положителен ре-

зултат. Творческото ви вдъхнове-
ние ще е на максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си, та-
ка че много внимавайте.

Днес трудно ще контролира-
те страстите си. Наблегнете на раз-
мислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се вслу-

шате в чуждото мнение.
Опитайте се да бъдете
обективни и не прекар-

в а й т е всичко през призмата на
емоциите, може сериозно да се
депресирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не останете разоча-
ровани,но както е казано - най-много
сълзи са пролени заради сбъднато

молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте си

набелязали за днес. То-
ва може малко да ви поизнерви, но
по-скоро би повлияло зле на околни-
те. Проявете повече чувство за ху-

мор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново и необичайно.
Някое екстремно преживяване сил-
но би ви заинтригувало. Все пак бъ-
дете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релакси-

райте. Открийте своя
начин, за да се почувс-

тва- те добре. С малко повече ста-
рание може и до Нирва-
на да достигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес щеискате да прекарате

деня в компанията на приятели. Ще
ви вълнуват конкретни неща, а име-
нно как точно да осъществите на-
меренията си.
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„Ìèíüîð”(×èêàãî) ñ ðåìè ñðåùó õúðâàòè
Щатските „чукове” направиха 3:3 срещу „Тесла”

резултата стана 2:1.
Малко след това
Дамян Димов записа
греда в статистика-
та на “чуковете”. То-
зи резултат се задър-
жа дълго и българите
се изнервиха, Стефан
Неделев срита без
топка играч на “Тесла-
” и беше изгонен с ди-
ректен червен кар-
тон. Останли с десет
души, “винкелите” по-
лучиха още един гол,
след като Георги Геор-
гиев се засуети и
неуспя да изчисти
топката в защита и
така резултата стана
3:1. В този момент ка-
питанът Ивалин Гун-

Страницата подготви Яне Анестиев

чев взе нещата в свои-
те крака и след солова
акция разстреля вра-
таря за 3:2. Течеше
продължението на ма-
ча, когато буквално в
последната секунда на
добавеното време Па-
вел Славов центрира
отчаяна топка в нака-
зателното поле, там
опитния Светозар Гю-
ров изкочи зад защи-
тата и вкара от два
метра за 3:3. Главния
съдия свири момен-
тално край на мача.
Taзи неделя от 5:00 ча-
са следобед “Миньор”
Чикаго приема силна-
та школа по футбол
“Сокърс”.

овладя и моментално
стреля по земя от дъ-
гата, в този момент
сръбския страж беше
“отишъл за гъби” и

„Миньор” загря срещу
националите аматьори
за „Рилски спортист”
Пернишките футболисти спечелиха кон-

тролата срещу националния аматьорски
тим, която се игра на терена в „Царско се-
ло”. Националите се водят от пернишкия
треньор Валерий Дамянов. Те успяха да от-
крият резултата чрез Кереков от „Слив-
нишки герой” в 22-та минута на мача, но
през второто полувреме перничани бяха
пълни господари на терена. Три минути
след подновяването на играта Стивън Ки-
рилов  направи резултата 1:1, а в 77-та ми-
нута Александър Александров изведе ми-
ньорци напред. Последното попадение в
срещата беше дело на вкаралия два гола
на „Вихрен” Йордан Йорданов, който офо-
рми крайното 3:1 за перничани три пет ми-
нути преди последния съдийски сигнал.

това крехките основи
на любимия ни спорт.
Причините са ком-
плексни и те обикно-
вено се коренят мно-
го по-дълбоко от то-
ва, което се вижда на
повърхността.В про-
дължение на две годи-
ни и половина ние не
спряхме своята борба
за постигане на пуб-
личност и прозрач-
ност в дейността на
волейболната федера-
ция. Не смятаме да
спрем и занапред.

Искаме да Ви уве-
домим, че на
16.09.2014 г. внесох-
ме в деловодството
на Министерството
на младежта и спор-
та (ММС) простра-
нен сигнал, съдър-
жащ девет страници
изложение на факти
и обстоятелства в
дейността на БФВ,
които изискват де-
тайлна проверка от
страна на Инспекто-
рата на Министерс-
твото.Обърнахме се
към служебния ми-
нистър на спорта - г-
жа Евгения Раданова,
с надеждата, че е
възможно в нейно ли-
це да открием отго-
ворен и разумен по-
литик, който ще съ-
бере смелост да се
опълчи на статукво-
то и да въведе няка-
къв порядък в дей-
ността на спортни-
те федерации.Сигна-
лът ни съдържа под-

робно изложение на
всички установени
от нас факти относ-
но дейността на во-
лейболната федера-
ция, които конста-
тирахме през послед-
ните две години и
половина, подкрепени
от съответните до-
кументи, публикува-
ни на сайта ни. В сиг-
нала си посочихме и
конкретни стъпки и
действия, които по
наше мнение, минис-
тър Раданова би мог-
ла да предприеме, в
допълнение към раз-
пореждането на де-
тайлна проверка на
цялостната дейност
на БФВ. Въпреки
краткия мандат на
служебното прави-
телство, смятаме,
че започването на
необходимите про-
верки и предприема-
нето на посочените
от нас действия ще
поставят ясни осно-
ви, върху които ще
може да стъпи след-
ващото управление.
Уверени сме, че вре-
мето за поставяне-
то на тези основи и
за началото на дъл-
гия път за промени в
управлението на
спорта в България,
отдавна е дошло.
Надяваме се именно
служебният минис-
тър да покаже, че
път има и да започне
неговото прокарва-
не.

”Сдружение “Фено-
ве ЗА българския во-
лейбол” и волейболни
фенове, известни ка-
то “Негодниците”,
изразиха недоволство-
то си от предствяне-
то на националния
отбор на световното
първенство в Полша
и поствиха въпроса
“Кой и как съсипва во-
лейбола?”. Запалянков-
ците, милеещи за лю-
бимия спорт, за поре-
ден път призоваха ин-
женер Данчо Лазаров
да се оттегли от во-
лейболната федера-
ция.Ето позицията на
феновете:В последни-
те дни темата волей-
бол отново е актуал-
на. Изводите и комен-
тарите относно ка-
тастрофалното пред-
ставяне на българския
национален отбор на
Световното първенс-
тво в Полша са разно-
посочни. Въпросите
“Защо стигнахме до-
тук?” и “#Кой е вино-
вен?” намират различ-
ни отговори, според
вижданията на раз-
личните анализатори.

Ние, фенове на во-
лейбола, наречени пре-
ди две години и поло-
вина от инж. Лазаров
“Негодниците”, има-
ме своя отговор от-
давна. Българска феде-
рация “Волейбол” ра-
боти единствено за
собственото си бла-
годенствие, като це-
ленасочено срива и без

„Негодниците” скочиха
срещу Данчо Лазаров

Миньор” Чикаго из-
мъкна щастливо ра-
венство “Миньор” Чи-
каго завърши щастли-
во 3:3 със сърбо-хър-
ватския клуб “Тесла”
в шампионатен мач
на първа девизия на
най-силната Метропо-
литан Сокър Лийг. Ма-
чът се игра на дома-
кинския стадион на
сърбите, който беше
по-малък от общоп-
риетите размери и с
много неравности, а
домакините се ритаха
като на състезание
по “таекоундо”. Тере-
на много напомняше
някои от игрищата
на “А” окръжна група
в България. Това пов-
лия много на играта
на “чуковете”, който
владееха топката в
70% от мача, но дома-
кините бяха “паркира-
ли рейса” отзад и иг-
раеха само на кон-
траатаки. Цяло първо
полувреме жълто-чер-
ните се скъсаха да
пропускат и както
става в подобни си-
туации, ако не вкараш

ще ти вкарат, получи-
ха гол за 1:0. В края на
частта, след стрелба
от линията на наказа-
телното поле, коже-
ното кълбо тупна
точно пред плонжа на
Мартин Митев и го
прескочи. С поднов-
яването на играта,
статута се запази и
сърбите почти не из-
лизаха от собствена-
та половина. В 56-та
минута десния краен
защитник на “Ми-
ньор” Иван Иванов се
опита да върне една
топка към Митев, но
пасът му беше пресе-
чен от нападателя на
“Тесла” и той вкара за
2:0. Сърбите още се
радваха и невярващи,
че водят в резултата
се паникьосаха, ми-
ньорци усетиха, че
противникът води и
трепери и още с из-
пълнението на центъ-
ра се хвърлиха в мощ-
на атака. Топката бе-
ше изчистена в тъч,
Стефан Златев изпъл-
ни в “английски” стил
към Асен Василев, той

Футболен уикенд
Областно футболно първенство

Група „А” 2
3 КРЪГ

20/21 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
13 ФК КИТКА - ФК ПАРТИЗАН - С

14 ФК БЕНКОВСКИ - ФК ЕНЕРГЕТИК - С
15 ФК САРАТА - ФК БУРЯ - Н

16 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК СТРУМСКИ
СОКОЛ - Н

17 ФК ЛЕВСКИ - ФК СВРАКИТЕ - С
18 ФК СТУДЕНА - ФК ВИХЪР – Н

Група „А” 1
3 КРЪГ

20/21 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч
13 ФК ДРУЖБА - ФК СПОРТИСТ - Н
14 ФК БАЛКАН - ФК ЕРМА – С          

15 ФК МИНЕРАЛ - ФК ПИРИН - Н
16 ФК ВИТОША - ФК БОТЕВ – Н 10,30 ч

17 ФК ВЕРИЛА - ФК ЧОРНИ 1920 – С
18 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ЧЕРНОГО-

РЕЦ 1946 – С
ФК ГАБЕР – ПОЧИВА
Югозападна „В” ФГ

6-ти кръг
Неделя 17,00 часа

Пирин(ГД) – Спортист
Велбъжд – Сливн .герой

Миньор – Рилски спортист
Стр.слава – Вихрен

Места – Балкан
Беласица – Конелиано

Чепинец – Оборище
Витоша - Германея

Волейболните национали
четвърти,но по височина

Националният отбор на България остана
на 13/14-то място на Световното първенс-
тво в Полша, но по един показател е на
четвърто. Става въпрос за класацията за
най-високите състави на Мондиала. Бъл-
гарските волейболисти заемат четвърто
място благодарение на 198,6 см, колкото е
средната височина на отбора. Лидер е Ав-
стралия с 200,3 см, на второ място е Русия
с 200,1 см, а тройката допълва Германия
със 199,7 см. Колкото българите са високи
и италианците, които имат среден ръст от
198,6 см. 

Ето и останалите отбори:

6. Сърбия 198,4
   Бразилия 198,4

8. Полша 198,1
9. Белгия 197,8
10.Канада 197,1
11.Египет 196,8

   САЩ 196,8
13.Куба 196,4

14.Камерун 195,6
   Китай 195,6

16.Финландия 195,1
17.Франция 195,0
18.Мексико 194,9

19.Иран 194,1
   Тунис 194,1

21.Венецуела 194,0
22.Аржентина 193,4

23.Южна Корея 191,8
24.Пуерто Рико 191,1 

Средна височина на отборите 196,4



АПРОПО

В РАДОМИР СЕ ВОДЯТ ЛЮ-
ТИ СПОРОВЕ ДАЛИ ДА СЕ
ОТРЕЖЕ ЕДИН ОГРОМЕН
СТАР ОРЕХ, ИЛИ ДА ПРО-
ДЪЛЖИ опасното си същес-

твуване. Нещата са опрели до нещо ка-
то другарски съд. Цял отбор природоза-
щитници брани дървото срещу постра-
далите от падналите изгнили клони. Как
ще се реши въпросът вече е ясно- едни-
те ще попротестират, символично или 
ефективно, а властта ще си упражни
правата ефективно, възлагайки поръч-
ката и моторната резачка на лицензира-
на фирма. Орехът явно е обречен, обаче
защо ще дават дървесината за огрев на
социално слаби. Та в Радомир не са ли
чували за мебели от орехово дърво? Не
знаят ли цената на тоя материал? Как
ще хвърлят в  огъня суровина, която е
вековище, превърната в класическо
холно обзавеждане? И друго- ако  ра-
домирската прогресивна общественост
продължава да е разделена за или про-
тив ореха, да му спретнат един местен
референдум по въпроса. Нали вече наб-
раха опит в това направление, даже по-
лучиха и швейцарска благословия. Па
нищо чудно след едно такова допитва-
не кичестият орех да изкара още два
века.

НА ВЧЕРАШНАТА ОБЩИНСКА СЕ-
СИЯ В ПЕРНИК БЕ ИЗНЕСЕНА ВЕ-
ТЕРИНАРНА ЛЕКЦИЯ относно кърле-
жите и тяхната ликвидация. Във връзка
с питане на общински съветник, излълн-
яващият длъжността кмет Илинка Ники-
форова даде детайлни разяснения за
популацията, местонахождението, бор-
бата и най-вече – марките на препарати-
те, употребени срещу болестотворните
гадини. Без никой от общинарите да е
наясно с медицинската проблематика,
всички бяха впечатлени от почти рек-
ламната кампания на кърлежоунищожи-
телите. Даже някои на майтап се заитне-
ресуваха колко ще им струва да си го
купят за двора и вилата. Стана още
ясно, че снежна зима и горещо лято
значат по-малко кърлежи. Обратното,
което ни се случи през този сезон – изо-
билие от кърлежи. Така че както денят
си личи по сутринта, така и кърлежите -
по зимата.
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Решението бе взето на заседанието на Общинския съвет вчера

Откраднаха телевизор
от дома на перничанин

Любомира ПЕЛОВА
Кражба от апартамент е извършена в

Перник.
Неизвестни проникнали през незатворен

прозорец в апартамент в квартал „Хумни
дол”. По данни на собствениците, е открад-
нат LSD телевизор. Служители от Първо ра-
йонно управление „Полиция” в Перник са
направили оглед на местопроизшествието.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава.

те си и се е наложил
като техен летопи-
сец, се казва в стано-
вището на пернишкия
градоначалник.

Цанко Живков е ро-
ден в Перник през
1926 година. От 15-
годишен започва да
пише и публикува в
ученическото списа-
ние „Младежко сло-
во“. Учи право в Со-
фийския университе-
т и работи като ми-
ньор, от което се
раждат първите му
очерци и книги, как-
то и дневникът-ро-
ман „Мъже под зем-
ята“. Бил е ръководи-
тел на литератур-
ния кръжок към град-
ското читалище и
допринася за израс-
тването на участни-
ците в него, работил
е като журналист в
местни издания, във
вестник „Труд“ и
дълги години във

вестник „Литерату-
рен фронт“. Автор е
на десетки книги,
сред които и „За род-
ното място на Паи-
сий”, в която доказ-
ва, че Паисий е родом
именно от пернишко-
то село Кралев дол,
мотивирайки се с на-
речието, използвано
от Хилендарския мо-
нах в „История Слав-
янобългарская”. Пер-
нишкият театър
„Боян Дановски” нап-
рави великолепна пос-
тановка под открито
небе на историческия
хълм „Кракра” по ед-
ноименната драма на
Цанко Живков.

Ако утре съветни-
ците кажат „да” на
докладната, новият
почетен гражданин на
Перник Цанко Живков
ще получи всички зна-
ци, свързани с титла-
та на Деня на града –
19-ти октомври.

Любомира ПЕЛОВА
Както се очакваше,

пернишките общин-
ски съветници реши-
ха единодушно но-
вият почетен граж-
данин на Перник да
бъде писателят Цак-
но Живков. Внесена-
та от кмета на общи-
ната докладна е по
предложението на
жителите на перниш-
кото село Кралев дол

Проверките на училищните
автобуси продължават

продължиха активно
на пътя. 

До момента са кон-
статирали 4 наруше-
ния от проверени
1600 автобуса, за
което са съставени
4 акта. Само един от
актовете е за техни-
ческа неизправност
– износени гуми, ка-
то автобусът е
спрян от движение до
отстраняване на на-
рушението и докато
не премине периоди-
чен технически прег-
лед. Другите три ак-
та са за липса на за-
дължителните табе-
ли, обозначаващи пре-
воз на деца и за липса
на заверка на пожаро-
гасители. Провер-
яват се, както авто-
бусите на частни

фирми, така и превоз-
ните средства, които
са собственост на
Министерството на
образованието и нау-
ката и на общините.

Призовават се всич-
ки превозвачи, отго-
ворни институции и
директори на учили-
ща да гледат изключи-
телно сериозно на
превозите на деца и
да обръщат внимание
на техническото със-
тояние на превозни-
те средства, пред-
пътните технически
и медицински прегле-
ди, както и на поведе-
нието на водачите,
защото това са едни
от най-важните еле-
менти, свързани с бе-
зопасността на пре-
возите.

Милена ПЕТРОВА
До този момент

проверката на учи-
лищните автобуси,
която започна в нача-
лото на септември
показва, че инспекти-
раните превозните
средства отговорят
на нормативните
изисквания и са тех-
нически изправни.

С цел превенция
бяха проверени всич-
ки фирми, които из-
вършват превоз на
деца и ученици.
Стриктно беше сле-
дено за техническа-
та изправност, необ-
ходимите документи
за извършване на то-
зи вид и правоспо-
собността на вода-
чите. От 15 септем-
ври инспекциите

Сезират прокуратурата
заради сайт за продажба

на дипломи
Милена ПЕТРОВА

Министерството на образованието и науката сезира
Районната прокуратура - София, за сайт, предлагащ
продажба на дипломи за средно и висше образова-
ние, с оглед извършването на проверка и предприема-
не на съответните действия с цел прекратяване на по-
добни престъпления.

В Министерството на образованието и науката постъ-
пиха няколкократни сигнали за интернет-страница, на
която се предлагат за продажба дипломи за средно и
висше образование срещу заплащане. Информацията
за подобно престъпно предлагане се разпространява
в социални мрежи и различни потребителски портали
в интернет пространството.

Министерството на образованието и науката на-
помня, че стриктно следи, контролира и регистрира из-
даването на дипломи и сертификати като за целта се
прилагат различни методи.

Взети са също съответни превантивни мерки за за-
щита на документите от форми на манипулации и фал-
шификации.

Перничани се запалиха
по “Дневникът”

Милена ПЕТРОВА
Перничани се запалиха по най-новата книга

“Дневникът”. Неин автор е Айлин Гоудж. Това е на-
търсената книга през последните дни на книжния
пазар в Перник, споделят търговци.

Книгата се разказва за двете пораснали дъщери на
Елизабет Маршал откриват дневника на майка си на
тавана и изживяват истински шок, когато разбират, че
нейната най-голяма любов не е бил баща им.

Така ли е наистина? Това е загадката, която трябва
да разкрият. Отговорите могат да бъдат намерени
единствено на страниците на дневника й. “Дневникът”
е класическа любовна история, която отдава
дължимото на семейството и поставя въпроса, до
който всички пораснали деца стигат един ден: доколко
добре познаваме родителите си? Отговорът понякога
може неимоверно да ни изненада. 

и кмета Пламен Геор-
гиев заради цялостна-
та творческа и родо-
любива дейност на
89-годишния пернича-
нин.

Перничани добре
познават Цанко Жив-
ков с неговата дълго-
годишна творческа и
родолюбива дейност,
свързана с Перник и
със задълбочените му
проучвания около
родното място на
Паисий Хилендарски и
претенциите на кра-
левдолчани, че именно
в тяхното село  е ро-
ден Хилендарският
монах. Търсейки вина-
ги опора в родовата
памет, авторът се
стреми да бъде прав-
див в своите статии,
очерци и документал-
ни книги, 89-годиш-
ният творец е пре-
върнал Перник и него-
вите граждани в ос-
новна тема на книги-


