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телни дежурства,
предприети са про-
верки на всички мес-
та, където ще се
празнува и се провеж-
дат срещи, за уто-
чняване на взаимо-
действието с пред-
ставителите на кон-
тролните органи, об-
щините и управите-
лите на заведения и
тържища. Ще бъде
осигурено засилено
полицейско присъс-
твие, за гарантиране
безпроблемното про-
тичане на увесели-
телните мероприя-
тия.

Много хора по
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Ще се следи за добър обществен ред и сигурност на перничани
Любомира ПЕЛОВА

Областната дирек-
ция на МВР предприе
мерки за безопасност
по Коледа и Нова го-
дина. Осигурено е за-
силено присъствие
на местата за масово
събиране на хора

Във връзка с пред-
стоящите Коледни и
Новогодишни празни-
ци от страна на по-
лицията в Перник са
предприети необхо-
димите действия, за
осигуряване на до-
бър обществен ред и
сигурност на гражда-
ните.  Изготвени са
графици за допълни-
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Променлива
облачност

Неделя пред
Рождество
Христово.

Св. мъченик
Бонифаций

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

В сезона
на пожарите

Не случайно пожарникарите
смятат за най-опасен сезон зимния. Тогава
имат най-много работа и на практика усе-
щат на гърба си какво значи едновременно
огън да те гори и студ да те смрази. Пра-
вителството има пълното основание да
каже същото. В последните дни то работи
като пожарникар и Дядо Коледа едновре-
менно.  Това сравнение е наистина уникално
и характерно само за българските условия.

Бургаските миньори направиха ефектен
екшън под земята и още по-ефектно каби-
нетът потуши бунта. С колосална пиар ак-
ция, която направо да те просълзи. В съща-
та графа влезе и Перник. Затънал до гуша в
дългове и само след едно правителствено
заседание – ето ви чувала с 2,2 милиона ле-
ва, братя перничани, радвайте се на добрия
Бате Бойко!

Засега е трудно да се каже тази комбина-
ция от огън и студ дали няма да придобие
непредвидими последствия. Не че е лошо да
помагаш – напротив, благородно е. Обаче
жестът също има цена и комай тя е по-важ-
на от самата стойност на парите. Също-
то като с Дядо Коледа – важен е не подаръ-
кът, а ефектът от появяването на добрия
старец. Та именно тези пожарни ефекти ще
осветяват българската Коледа и след като
забравим за добрия пожарникар.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА

КАМПАНИЯ 2015!
За абонамент -

в пощенските клонове
и редакцията

на вестник “Съперник”
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празниците тръг-
ват да пътуват. За
да няма неприятни
изненади при завръ-
щането,  е добре да
се вземат мерки за
предпазване на жили-
щето и ценните ве-
щи. На първо място
отново е дискрет-
ността - не бива мно-
го хората да знаят,
че семейството ще
отсъства от дома.
Децата също трябва
да бъдат предупреде-
ни да не разказват за
предстоящото пъ-
туване.

Два нови случая на 
туберкулоза за седмица

Зоя ИВАНОВА
Два нови случая на туберкулоза са регис-

трирани в Пернишко  за  миналата седмица
– съобщават от регионалната здравна ин-
спекция. Шест са новите случаи на заболе-
ли от скарлатина и един на варицела. Пос-
тоянни остават и болните от чревни инфек-
ции – пет са новите случаи. Болните се леку-
ват в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Ра-
хила Ангелова”. За миналата седмица са ре-
гистрирани 135 случаи на остри респиратор-
ни заболявания и грип.През седмицата ин-
спекторите на РЗИ Перник са извършили
180 проверки. Няма издадени наказателни
постановления по Закона за здравето.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.
И ЗА РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2015 Г.

ОБЩИНА ПЕРНИК
ПОКАНА

Инж. Иван Иванов
Кмет на Община Перник

На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, както и чл. 28,
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна

прогноза за местни дайности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перник, кани жителите на

общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на
23.12.2014 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Конферентната зала на Общински

комплекс “Дворец на културата”
НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2015 г. на Община

Перник.
Уважаеми съграждани,
Предстои приемане на бюджета на Община Перник за 2015 г. По

традиция това става след обществено обсъждане с местната общи-
ност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на
общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и
те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очаква-
ме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бю-
джет 2015 г. на Община Перник.

Материалите по проекта за бюджет 2015 г са публикувани на
сайта на Община Перник.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
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В Перник вчера проектът беше отчетен на заключителна пресконференция
Зоя ИВАНОВА

Проектът „Да не
изоставяме нито ед-
но дете” – разкриване
на социални услуги в
Перник беше приклю-
чен официално вчера
с провеждане на зак-
лючителна прескон-
ференция на която
бяха обобщени резул-
татите. На нея при-
състваха кметът
Иван Иванов, зам.кме-
тът Адриан Симео-
нов, представители
на социални, здравни
и медицински служби
и организации от
Перник.

Кметът Иван Ива-
нов напомни на уча-
стниците, че проек-
тът се е осъществил
с финансовата под-
крепа на Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресур-
си” съфинансирана
от Европейския со-
циален фонд на Евро-
пейския съюз. Общи-
на Перник е бенефи-
циент по процедура
на директно предос-
тавяне на безвъзмез-
дна помощ „Да не изо-
ставяме нито едно
дете” – компонент

2  „Разкриване на со-
циални услуги в об-
щността”.Основната
цел на проекта беше
постигането на трай-
на деинституциона-
лизация на децата от
специализираните ин-
ституции за деца на
територията на об-
щина Перник, чрез
разкриване и фун-
кциониране  на ком-
плекс от социални ус-
луги в среда, близка
до семейната.

Ръководителят на
проекта Анита Сараф-
ска поясни, че в резул-
тат на успешното из-
пълнение на проекта
за периода от първи
април 2014 година в
Центъра за настан-
яване от семеен тип 1
са настанени 13 деца и
младежи, а в центъра
за настаняване от се-
меен тип 2  - 7 деца.
Децата и младежи-
те  от институции и
от общността са ус-
пешно настанени в
двете новосъздадени -
резидентски услуги и
за тях е осигурена ка-
чествена и социална
услуга от подготвени
специалисти.

Децата и младежи-
те с увреждания в
ЦНСТ1 са успешно ин-
тегрирани в новата
среда  получават ка-
чествени услуги и
грижи в среда, близка
до семейната. В Цен-
търа се прилагат
стандартите на дей-
стващата норматив-
на уредба, като ги
адаптира към индиви-
дуалните нужда на де-
цата и младежите. Де-
цата и младежите са
подкрепени от спе-
циалисти и по време
на предоставяне на
услугата. Специалис-
тите приемат като
своя лична каузаздра-
вето и щастието на
потребителите на ус-
лугата.

Любомира ПЕЛОВА
Новата структура

на пернишката об-
щинска администра-
ция, за която градона-
чалникът Иван Ивано-
в заговори още в пър-
вата седмица след
встъпването му в
длъжност, вече е го-
това. В дневния ред
на предстоящето
последно за годината
заседание на ОбС, нас-
рочено за 22-ри декем-
ври, тя обаче офи-
циално не фигурира,
тъй като предстои
да мине през още две
комисии, обясни пред-
седателят на мини-
парламента Милан
Миланов. Възможно е
тя да влезе като в из-
вънредна точка на се-

Новата структура на
пернишката община е изготвена

сията, ако разбира се
бъде направено по-
добно предложение
от кмета Иванов или
от група съветници.
Дали ще има съкраще-
ния още не може да се
твърди категорично,
обикновмено всяка но-
ва структура се пра-
ви именно с такава
презумпция, обясни
шефа на пернишките
старейшини, но под-
черта, че засега няма
промяна в броя на слу-
жителите -184.  За-
пазва се и броят на
заместник-кметове-
те. Ще има обаче
вътрешни промени.
Щатните бройки на
някои отдели в об-
щинската админис-
трация се намаляват

Club MAZE чества
своята 15-годишнина

с пищно парти
Виктория СТАНКОВА

На 20 декември петнадесет години по-къс-
но club MAZE кани всички свои приятели, ус-
тояли на времето, да станат съавтори на нов
шедьовър, който ще се помни дълго. Леген-
дарният клуб ще направи грандиозно чества-
не на своя юбилей с DJ Party, а познатият на
всички DJ KeKs отново ще накаже всички
присъстващи с най-доброто пернишко рок-
парти. За пореден път всички могат да се
готвят за горещи страсти, забавни емоции и
весело настроение, за което ще помагате
всички вие – хората, които са неизменно до
нас толкова дълго време и с които заедно из-
живяхме тези 15 години! “Това бяха 15 годи-
ни на приятелство, 180 месеца на веселие и
купон до зори, 780 седмици на страхотна му-
зика, изпълнения на живо и незабравими пар-
тита, 5 475 дни на уникални промоции, напитки
за ценители и много вечери, които са се прев-
ръщали в сутрини, 131 400 часа любов, исто-
рии, смях, съдби, срещи, усмивки, уют и идеи.
Елате, да се преброим и да се погледнем през
кривото огледало на времето - 15 години по-
късно. Сътворете новата история с club MAZE.
Заредете се със страхотно настроение, защо-
то ви очакват невероятно парти, подаръци и
промоции”, споделят организаторите на съби-
тието. 

Продават пиротехника
само в шест магазина

Любомира ПЕЛОВА
Търговията с пиротехнически изделия след-

ва да бъде извършвана само в специализира-
ни магазини, като изделията се излагат само
върху закрити лавици или под стъклен похлу-
пак в заводска опаковка и в количества,
необходими само за непосредствена продаж-
ба. На видно място в магазина се излага спи-
сък на предлаганите пиротехнически изделия
– всяко пиротехническо изделие следва да
има инструкция за употреба на български
език. Забранена е продажбата на видимо пов-
редени пиротехнически изделия или в разкъ-
сана най-малка стандартна производствена
опаковка. Обекти на територията на област
Перник, които имат издадено валидно разре-
шение за търговия с пиротехнически изделия
към 17 декември са шест. В Перник това са
търговските обекти на ЕТ  “Васил Сергиев” ул.
“Кракра” № 15, на ЕТ “Емилия Велинова -
ЕМИРА” на улица “Раковска”; “ЛОРИ” ООД
на ул. “Граово” № 25, “Оръжие консулт” ООД
в квартал “Изток” и двата хипермаркета на
веригата „Кауфланд”.  Съгласно разпоредба-
та на Наказателният кодекс, който предоста-
ви пиротехнически изделия на лице, ненавър-
шило 18 години, се наказва с лишаване от
свобода от две до осем години и с глоба до
пет хиляди лева, напомнят от пресцентъра на
Областната дирекция на МВР.

Ниви в Родопите са под
10-годишна карантина

заради рак по картофите
Силвия ГРИГОРОВА

Под карантина за срок от 10 години са пос-
тавени засегнати от рак по картофите площи в
землището на доспатското село Барутин. То-
ва съобщават от Областната дирекция по бе-
зопасност на храните в Смолян. Със заповед
на директора на ОДБХ-Смолян д-р Сава Бозу-
ков в тези земеделски имоти се забранява -
засаждането и отглеждането на картофи, до-
мати, разсади и посадъчен материал за 10-го-
дишния период.  От дирекцията уточняват, че
карантината се отнася за общо седем ниви
с обща площ 10.1 дка в пет местности в райо-
на на село Барутин. Заразени площи в селото
са регистрирани и през миналата година, но
само в една местност. Новите положителни
проби от почви показват, че разпространение-
то на заразата е засегнало и други местности.
В поставените под карантина земи ще бъде
ограничено преминаването на домашни жи-
вотни и придвижването на земеделска техни-
ка. Определени са около 200 дка буферни зо-
ни в землището, в които ще се допуска за-
саждане на картофи, но само от устойчив на
заразата сорт.

  

за сметка на други.
Създават се две нови
дирекции – «Инвести-
ционно проектиране и
устройство на тери-
торият» и «Строи-
телство, инфрас-
труктура и екология-
».  Промени ще има и в
звената, подчинени
на заместник-кмето-
вете Владислав Караи-
лиев и Румяна Гьоре-
ва.  Спортът напри-
мер вече няма да бъде
ресор на зам.кмета по
здравеопазване, а
отива под шапката на
ресора «образование».

На самото заседа-
ние председателят на
местния законодате-
лен орган също ще
поиска да бъдат нап-
равени промени в
предварителните раз-
чети заради искания-
та на кметовете не
две селски кметства
– Богданов дол и Рас-
ник, чиито управници
искат поне по още по-
ловин бройка, за да
могат да се обслуж-
ват по-спокойно мес-
тните хора. Сега сел-
ските управници са
всичко – и кметове, и
писари, и социални ра-
ботници и каквото се
сещате още, поясни
Миланов.

Родители искат да се
въведе максимално

тегло за учебниците
Виктория СТАНКОВА

Родители предлагат да се въведе макси-
мално допустимо тегло за учебниците, ста-
на ясно на дискусия на образователния
портал “Академика БГ”. За да стане съдър-
жанието на учебниците по-достъпно за уче-
ниците, първо трябва да се опростят уче-
бните програми, каза началният учител
Юлияна Коцева. “Проблем, който отказва
децата от ученето е, че сегашното поколе-
ние е деца виждащи. Те възприемат света,
виждайки нещата. За тях са изключително
интересни интерактивните уроци, както и
новите варианти на електронни учебници.
Учебната програма трябва да бъде олеко-
тена, вследствие на което вече да се нап-
рави една цялостна промяна и на учебното
съдържание”, заяви тя.

Анелия Мануелова, също начален учител,
каза, че децата се затрудняват от високия
академичен стил, на който са написани
учебниците. “Аз служа като преводач на
учебниците на учениците. Все пак не
трябва да изпускаме и факта, че трябва да
научим децата и да четат, да осмислят ин-
формацията. Първото нещо, което те по
принуда трябва някак да го направят, е да
прочетат урока, но този текст наистина така
трябва да бъде поднесен, за да бъде раз-
бираем за тях”. В учебниците има и факто-
логични грешки, казаха учителите.

Децата и младежи-
те в ЦНСТ 2 са успеш-
но интегрирани в но-
вата  среда и получа-
ват качествени услу-
ги, съобразно техни-
те потребности.
ЦНСТ 2 прилага  на
практика стандарти-
те на действащата
нормативна уредба,
като ги адаптира към
индивидуалните нуж-
ди на децата и младе-
жите. Децата са под-
крепениот специалис-
ти и по време на пре-
доставяне на услуга-
та.

На пресконферен-
цията беше отчетена
организацията и уп-
равлението на проек-
та. Беше споменато,
че за популяризиране-

то на новооткрите-
ти услуги са проведе-
ни дни на отворените
врати. По време на
отворените врати на
присъстващите пред-
ставители на инсти-
туции, граждани и ме-
дии е била дадена въз-
можност да разгле-
дат материалната ба-
за и да получат бога-
та информация за
деинституционализа-
цията в България.

Проведена е и еко
инициатива с уча-
стие на младежи от
Дневния център за
възрастни хора с ув-
реждания и младежи-
те с увреждания от
съществуващото в
Перник „Защитено
жилище”
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Той оставил молбата на Перник в “десета глуха”

“Приятелите на Зипи”
възпитава емоционална
стабилност у децата

Виктория СТАНКОВА
“Приятелите на Зипи” е международно

призната програма за насърчаване на емо-
ционалната стабилност и социалната адаптив-
ност на деца на възраст 5–7 г.

Целта на програмата е да овласти децата да
се справят по един здравословен и конструк-
тивен начин с проблеми и кризисни ситуации,
в настоящия момент от живота им или в бъде-
ще, чрез придобиване на умения за разреша-
ване на конкретни проблеми и разбиране и ов-
ладяване на емоциите – своите и на другите. В
програмата от всеки урок децата се учат да
прилагат различни стратегии за справяне с
трудностите, повишават собствената си самоо-
ценка и подобряват устойчивостта си на трав-
матични събития. Това от своя страна ги ов-
ластява да помагат на себе си и на другите и
да приемат и ценят различията на децата в
класа.

Програмата се осъществява в десетки стра-
ни по света, като България е 28-мата държава,
в която стартира нейното приложение. Ефе-
ктивността й е доказана чрез множество из-
следвания в училища и детски градини, къде-
то е била прилагана до момента.

“Приятелите на Зипи” се осъществява в рам-
ките на 24 урока, всеки урок е с продължител-
ност един учебен час, а цялата програма про-
дължава една учебна година. Тя е изградена
от поредица илюстрирани разкази за едно на-
секомо-пръчица, наречено Зипи и неговите
приятели – група малки деца.

Историите в разказите и дейностите в моду-
лите се занимават с ежедневни трудности,
пред които се изправят децата. Докато слушат
и обсъждат проблемите от разказите и уча-
стват в забавни дейности (рисуване, ролеви
техники, игри), децата развиват положителни
стратегии за справяне, което ги кара да се
чувстват по-добре и да не изпитват необходи-
мост да нараняват себе си или другите. Във
всеки урок се отваря пространство, в което де-
цата изказват мисли и чувства, свързани със
задачата, за да се научат да разбират, симво-
лизират и управляват емоциите си и да мислят
за повече от едно решения на даден проблем.
Основен принцип е предприетите решения да
не вредят на другите. Програмата е разделена
на 6 модула, които са посветени на следните
теми – “Чувства”, “Общуване”, “Взаимоотно-
шения”, “Разрешаване на конфликти”, “С-
правяне с промени и загуби”, “Аз се
справям”.

Накрая на програмата децата се научават
да разграничават ситуациите, които могат да
променят от тези, които не могат, както и да
прилагат подходящи стратегии за справяне и
в двата типа ситуации. Това подобрява емо-
ционалната устойчивост на децата и те по-
рядко имат нужда от външна помощ и по-
рядко прибягват до деструктивни реакции, на-
раняващи другите или себе си. Агресията и
тормозът в училище намаляват, тъй като деца-
та усвояват алтернативни начини за справяне
с трудностите.

Работата с целия клас има редица предимс-
тва: децата със свобода на изразяване дават
идеи и решения, които да бъдат използвани от
по-неуверените деца. Обикновено учителите
споделят, че благодарение на „Приятелите на
Зипи” децата възприемат общ език, който им
дава възможност да изразяват какво чувс-
тват, така че да бъдат разбрани от другите.
Програмата работи последователно, като все-
ки урок надгражда върху това, което вече е
било научено.

Децата, веднъж преминали през цялата се-
рия от уроци на “Приятелите на Зипи”, придо-
биват ниво на емоционална грамотност, което
в дълбочина променя начина, по който те се
самовъзприемат и асертивността им, като зат-
върждава здравословни модели на общуване
и справяне с различен вид фрустрации. Ин-
вестицията в изграждането на подобен род
умения за ненасилствено общуване, за ус-
пешно разрешаване на конфликти и иденти-
фициране и признаване не само на собствени-
те емоции, но и на тези на другите, е всъщност
инвестиция в дългосрочното възпитание на бъ-
дещи активни граждани. Оценките на програ-
мата за ползите за децата участвали в програ-
мата, проведени в международен план, до-
казват, че уменията, придобити от децата,
се запазват и в по-горните класове.

Любомира ПЕЛОВА
Безлихвеният кре-

дит от 2,2 милиона
лева, който ще бъде
отпуснат на община
Перник, всъщност е
бил поискан още пре-
ди около три месеца,
на базата на решение,
взето на заседание на
Общинския съвет по
докладна на екскмета
Росица Янакиева. До-
кументите са били
представени в Минис-
терския съвет още

тогава, но временно-
то правителство на
Пламен Орешарски ги
оставил без последс-
твие. Сега, след като
стана ясна трагична-
та финансова карти-
на – дългове, гонещи
16,5 милиона лева,
въпросът отново е
повдигнат и премие-
рът Борисов е проя-
вил разбиране. След
срещата завчера в
Министерския съвет
правителството е да-

ло зелена улица на без-
лихвения заем, уто-
чни вчера председа-
телят на пернишкия
законодателен орган
Милан Миланов. На се-
сията в понеделник
съветниците ще да-
дат съгласието си и
за отпускането на
банков заем от един
милион лева, който
обаче ще е най-вероя-
тно срещу обезпече-
ние с общински имот.
Първият вариант е
бил  свързан с втора
ипотека на админис-
тративната сграда
на ул.»Радомир» 1.
Оказало се обаче, че
нито една кредитна
институция не прие-
мало това обезпече-
ние и ще се търси
втори имот, собстве-
ност на общината,
който да бъде изпол-
зван като залог за ми-
лионния заем,
твърдят запознати.

Двата заема ще да-
дат възможност на
новата кметска упра-
ва да поемат глътка
въздух след тежките
запори, наложени от
не една и две фирми
върху сметките на
общината. Те трябва
да бъде изплатен до

края на 2015 г.
„Кредитите са доб-

ре премерен риск. Нап-
равили сме си разче-
тите добре. Ще хар-
чим толкова, колкото
изкарваме и ще налага-
ме здрава финансова
дисциплина”,  заяви
кметът Иван Иванов
преди два дни.

Най-голямата криза
обаче е породена от
сметосъбирането и
сметоизвозването и
тя не е от вчера, зая-
ви кметът. Потвър-
ди го вчера и предсе-
дателят на ОбС Ми-
лан Миланов. С фи-
нансовата подкрепа,
която сега общината
получи от правителс-
твото, тя ще бъде
преодоляна. Градът
вече се чисти, но ре-
шението засега е па-
лиативно - столична-
та фирма ЗМБГ – об-
щинско предприятие
към кметство Искър
в столичната голяма
община, прави това
на база решение на
Кризисния щаб, след
като приключи дого-
ворът на скандална-
та «Лиел Констрак-
шън». Именно на нея
общината дължи око-
ло 3,5 милиона лева,

Експертизите - скъпото слабо място на съдебните дела

за над милион и поло-
вина има наложени за-
пори. Кой ще чисти
трайно Перник и ос-
таналите населени
места все още не мо-
же да се каже заради
съдебни процедури.
Едната, която е свър-
зана с оспорена про-
цедура по обявяване
на обществена по-
ръчка, чака станови-
ще на ВАС, което най-
вероятно ще излезе
през януари 2015 го-
дина. Второто дело е
заведено от класира-
ната на второ място
фирма «Титан». На
проведения търг за
въпросната услуга,
касаеща сметосъби-
ране, сметоизвозване
и депониране на сме-
тището на твърди-
те битови отпадъци,
по непотвърдена ин-
формация, печелив-
шето дружество е
австрийската фирма
«Щрайбах». На сесия-
та утре ще бъде гла-
сувана и новата план-
сметка за боклука.
Няма промени в пари-
те, които ще плащат
и граждани, и фирми.
Промилите остават
1,6 за физически лица
и 6 – за фирми.

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки че проце-

сите зависят от
заключенията на ве-
щите лица, уредба-
та за тях е постна,
а отговорност за
грешки и бавност не
им се търси. Когато
експертизите прек-
рачат граници, пра-
восъдието е в опа-
сност. Почти няма
разследване и съде-
бен процес в държа-
вата, което да може
да бъде решено без
експертиза. От ме-
дици, инженери, ав-
тотехници, крими-
нолози, психиатри,
финансисти, иконо-
мисти и още куп
други специалисти
се очаква да пома-
гат честно и без-
пристрастно на съ-
да и прокуратурата

в търсенето на ис-
тината. Всяка годи-
на съдебната власт
плаща над 3.5 млн.
лв. за експертизи.
Това е само сумата
за наказателните
дела, тъй като по
гражданските и ад-
министративните
плащат страните.
Излиза, че експерти-
зите са скъпо, но
слабо място в сис-
темата

Въпреки важнос-
тта на темата оба-
че тя системно се
неглижира от уп-
равляващите. Ек-
спертите са нископ-
латени, което, от
една страна, от-
блъсква добрите
специалисти от та-
зи роля, а от друга -
е предпоставка за
корупция. Много от

вещите лица не са
достатъчно квали-
фицирани, да не го-
ворим и за липсата
на нормални условия
за работа и случаи-
те на забавени ек-
спертизи, заради
които се бавят де-
лата. Има и още еди-
н проблем - когато
експерти трябва да
свидетелстват сре-
щу свои колеги. Тъй
като го правят
твърде неохотно,
делата за лекарска
грешка, например, са
обречени още преди
да стартират. Всич-
ко това води до аб-
сурдни ситуации.

Наказателният ко-
декс предвижда от 1
до 5 години затвор
и лишаване от права
за вещо лице, което
съзнателно даде
невярно заключение
или разпространи
информация, стана-
ла му известна пок-
рай делото. Ако то-
ва е извършено по
н е п р е д п а з л и в о с т ,
санкцията пада на
до 1 година или про-
бация. Прокурату-
рата пък не преслед-
ва експерти за не-
верни заключения.
Това е трудна зада-
ча, защото срещу
тях трябва да сви-

детелстват техни
колеги. И кръгът се
затваря. Не е без
значение и фактът,
че наказание за за-
бавяне на заключе-
нията няма. Еди-
нствената възмож-
на санкция е изваж-
дане от списъка с
вещите лица.

В края на 2011 г.
Конституционният
съд прие, че Вис-
шият съдебен съ-
вет не може да из-
дава наредби. А
вписването на ква-
лификацията и въз-
награжденията на
вещите лица бяха
уредени точно с на-
редба. Това беше до-
бър момент пробле-
мът с експертизи-
те да бъде уреден
на законово ниво,
но Министерство-
то на правосъдие-
то се задоволи само
да издаде от свое
име наредбата.
Неотдавна Върхов-
ният администра-
тивен съд отмени
окончателно наред-
бата. От правосъд-
ното министерс-
тво публикуваха
нов проект за на-
редба на сайта си.
Но и тя не се разли-
чава съществено
от отменената от

съда.
От сдружение “Се-

фита”, което обе-
динява различни ек-
сперти, вече излязо-
ха със становище,
че предложената
стара/нова наредба
има много слабости
и не съответства
на принципите за
обоснованост и ста-
билност на норма-
тивните актове.
Според тях с наред-
бата не се цели да се
решат многото вис-
ящи или лошо регу-
лирани въпроси с ек-
спертизите, както
и не отчита добри-
те европейски прак-
тики.

Не е ясно дали от
правосъдното ми-
нистерство ще взе-
мат предвид забе-
лежките им и дали
ще започнат да ра-
ботят по Закон за
вещите лица. В
стратегията за
продължаване на съ-
дебната реформа
има няколко точки,
свързани с експер-
тизите. Тепърва ще
стане ясно дали не-
що от тях ще се реа-
лизират, или ще ос-
тане в сферата на
пожеланията и на
обсъжданията по
кръгли маси.



Общество4 19 декември 2014 г. Съперник

Øåôúò íà ÎáÑ íå çíàåë çà òàáëåòèòå
Те били поръчани от предишната управа

Здравната реформа
ясна до април

Зоя ИВАНОВА
Законодателните мерки, които ще са осно-

ва за провеждането на здравната реформа
ще бъдат готови до месец април следваща-
та година – това обяви министърът на здра-
веопазването д-р Петър Москов, по време
на пресконференция, посветена на първото
заседание на Висшия медицински съвет.

Основните теми, които са залегнали в
тези мерки са свързани с мерки за на-
маляване на смъртността и увеличението
продължителността на живота. България
е на последните места в Европейския съ-
вет както по продължителност на живота,
но е сред първенците по детска смър-
тност.  „Затова решението е атаката на
цялото медицинско общество, включи-
телно и като начин на финансиране, като
кадрови и като инфраструктурен ресурс,
да бъде насочена към тези групи забол-
явания, които основно  формират нашите
лоши здравни показатели”, каза д-р Мос-
ков. Той отбеляза, че част от преструкту-
рирането на финансирането на системата
е обвързана със създаването на различни
осигурителни пакети.

От министерството на здравеопазването
предлагат да има един базов пакет, който
ще покрива чрез НЗОК заболяванията,
които са причина за високата смъртност.
В друг пакет от мерки ще се включват
дейностите по лечението на всички оста-
нали заболявания и за които сега плаща
НЗОК. „Той ще бъде лимитиран като коли-
чество пациенти, които могат да бъдат ле-
кувани от съответното заболявания за оп-
ределено количество време. Т.е. това е
свързано с формирането на листа на ча-
кащи, което може да бъде избегнато при
допълнително доброволно осигуряване”,
обясни д-р Москов. Според него по този
начин се залага постигането на няколко
основи цели – намаляване на смъртността
във всяка една от възрастовите групи и
повишаване на времето на живота прека-
ран в здраве до 2020 г. В подготвяните
промени се включва и преструктуриране-
то на здравните заведения, начините по
които те се финансират.

Любомира ПЕЛОВА
Историята с таб-

летите, които щели
да получат перниш-
ките общински съ-
ветници много за-
почна да напомня за
стария виц с ком-
пютрите и компоти-

тет... Преди два дни
кметът Иван Иванов
съобщи, макар и нео-
фициално, че полови-
ната от таблетите,
които ще получат
пернишките мини-
парламентаристи,
вече са закупени. Така

щели да се пестят се-
риозни средства, хар-
чени сега за хартия,
тонери, ксерокси и
т.н.  Таблетите, уто-
чни градоначални-
кът, били поръчани
от предишната
кметска управа и ко-
гато той встъпил в
длъжност, поръчка-
та вече била факт и
не можело да бъде
отказана. това вече
било факт и поръчка-
та не можело да бъде
отказана. Единична-
та цена на въпросно-
то устройство била
около 150 лева. В ско-
ро време щялба да бъ-
де доставена и оста-
налата част от таб-

Силвия ГРИГОРОВА
  Земеделските производители, които кандидатс-

тват за субсидиране със земи, включени в специа-
лизирания слой „Площи в добро земеделско със-
тояние, вече имат достъп и могат да ползват интег-
рираната система за администриране и контрол. То-
ва информираха от Областна дирекция „Земеделие”
в Перник. От там поясниха, че в едномесечен срок
до 12.01.2015 г. включително, всички кандидати за
подпомагане могат да се запознаят със специали-
зирания слой „Площи в добро земеделско състоя-
ние” и евентуално да подадат възражения за обхва-
та му, по отношение на заявените от тях за подпома-
гане земеделски площи за 2014 г.

 Специализираният слой „Площи в добро земе-
делско състояние” за Кампания 2014, като част от
Система за идентификация на земеделските парце-
ли, е актуализиран за 2014 г. чрез разчитане на но-
ва цифрова ортофотокарта на страната по самолетно
и сателитно заснемане от 2014 г. и чрез отразяване
на резултатите от теренни проверки, проведени през
годината. На база тези актуализирани данни от Сис-
темата за идентификация, Разплащателната агенци-
я извършва част от задължителните кръстосани про-
верки на подадените през кампания 2014 заявления
за подпомагане.

  Запознаването на кандидатите със заявените от
тях площи, които изцяло или частично попадат из-
вън специализирания слой, може да стане чрез ин-
тернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”.
Запознаването с географския обхват на специали-
зирания слой „Площи в добро земеделско състоя-
ние” може да се извърши в която и да е общинска
служба по земеделие в рамките на областта, по
местонахождение на заявените от кандидата пло-
щи. При посещение в службата по земеделие, земе-
делските стопани е добре да носят карти на блоко-
вете на земеделското стопанство от заявлението за
подпомагане за 2014.

  Възраженията срещу обхвата на специализирания
слой „Площи в добро земеделско състояние” по отно-
шение на конкретни негови части могат да се подават
единствено по предварително одобрен образец. Въз-
раженията се генерират автоматично от секция „Систе-
ма за индивидуална справка по Директни плащания”
от интернет страницата на ДФ „Земеделие”, след като
земеделският стопанин е избрал за кои части да пода-
де възражение. Генерираните и разпечатани възраже-
ния по образец се подават в Областна дирекция „Зе-
меделие” по постоянен адрес или адрес на управление
на кандидатите за подпомагане, самостоятелно или
със съдействието на служителите от Областната дирек-
ция или общинската служба. Възражението се подпис-
ва и подпечатва от кандидата. Всеки кандидат ще има
възможност да генерира и подаде и последващи въз-
ражения по образец, които да допълват първоначално
подаденото. Тоест, впоследствие те могат да включат
и парцели, които първоначално не са били избрани.

  Не подлежат на разглеждане възражения, които
не са подадени в срок или не са по образец, генери-
ран от секция „Система за индивидуална справка
по Директни плащания” от интернет страницата на

летите за страейши-
ните.

Вчера председа-
телят на Общинския
съвет Милан Миланов
заяви, че официално
решение на минипарла-
мента за покупката на
таблети няма, но раз-
говори специално за
осигуряването на кач-
мествена копирна тех-
ника се водят от око-
ло три години. Преди
няколко месеца отно-
во е била отправена
молба да се намери
подходяща форма, коя-
то да гарантира спо-
койната работа на
местния законодата-
лен орган. Варианти-
те били или да се

купят таблети за съ-
ветниците, които би-
ха спестили хиляди ле-
вове, харчени за хар-
тията, на която в мо-
мента се разпечатват
докладните за въпрос-
ните 41 съветници,
или да се купи печа-
тащ ксерокс. Под-
дръжката на сегашния
струвала около 3 – 4
хиляди лева месечно.
Самият председател
на ОбС обаче научил
от журналистите, по-
купката вече е в ход.
Според него обаче
проблем няма, тъй ка-
то въпросните ус-
тройства ще намалят
разходите за консума-
тиви.

До 12 януари е срока за възраженията за обхвата на специализирания слой „ПДЗС”
ДФ „Земеделие”. Няма да се генерират и възражения
относно площи, които са били проверени за кампания
2014 г. от страна на Техническия инспекторат на Раз-
плащателната агенция, тъй като за тези случаи одо-
брението на подпомагането се базира на резултатите
от тези проверки, а не на данните от специализирания
слой.

  От друга страна ще могат да се подават възраже-
ния за парцели, които са извън обхвата на слой „Пло-
щи в добро земеделско състояние”, заявени като пос-
тоянно затревени площи единствено по мярка НАТУРА
2000 или по мярка агроекологични плащания, направ-
ления ВПС, пасторализъм и др., въпреки че одобре-
нието на такива площи за подпомагане не зависи от
обхвата на специализирания слой. Тоест евентуални
промени в обхвата на „допустимия слой” по отноше-
ние на такива площи, няма да доведе до промяна в
одобрението/неодобрението им
за подпомагане по тези кон-
кретни мерки.

  Във връзка с подадените
възражения ще се извършат
необходимите проверки и спе-
циализирания слой „Площи в
добро земеделско състояние”
ще бъде актуализиран, в слу-
чаите, когато бъде установена
техническа грешка или пропуск
в него. Потвърждаването или из-
менението на обхвата на „Пло-
щи в добро земеделско състоя-
ние” се осъществява само на
екран, по ортофотозаснемане
2014 или спрямо констатациите
от протоколи от всички типове
теренни проверки, извършени от
структурите на Министерството
на земеделието и храните за
кампания 2014. Изменението на
обхвата на специализирания
слой може да бъде както в посо-
ка включване в него на опреде-
лени площи, така и в премахва-
не на такива.

  Въз основа на актуализира-
ния специализиран слой след
разглеждане на подадените
възражения Разплащателната
агенция ще направи преизчис-
ления на извършените плаща-
ния по схеми и мерки за подпо-
магане на площ. Разплащател-
ната агенция ще изплати допъл-
нителни субсидии на земедел-
ските стопани, при които първо-
начално е изплатено по-малка
сума. За земеделските стопани,
при които се установи, че е из-
платена по-голяма сума, Раз-
плащателна агенция може да
предприеме стъпки за нейното
възстановяване.

Коледен подарък
за децата

на област Перник

От д-р Валентин Павлов-
Народен представител

в 43-то Народно събрание от РБ

Детска театрална постановка
“Макс и Мориц”

На 21.12.2014г.(неделя), 16:00 часа
Двореца на културата-Перник

вдох: Свободен

Стартира благотворителна инициатива по събиране на играчки
и книжки за децата в неравностойно положение от област Перник.
Пункт за приемане на даренията ще бъде ул.”Черешово топче” №2

ет.2, където до 20.12.2014г. всеки може да донесе своя дар.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!



Рекламно  приложение

Петък, 19 декември 2014 г., брой 241 /5603/ 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
0898/620 696; 0878/620 925

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, Тева, на спирка, отремонтирана - 22 000 лв.
2. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
4. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
5. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
6. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
7. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
8. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
10. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
11. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
16. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
17. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
18. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
19. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
20. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
21. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

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

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

3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ,
ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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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 кредити
ПРОДАВА:

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.

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

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

офис:13

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

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

16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер. - 25 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ - 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.
20. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ет. 4, тер. - 25 000 лв.
21. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
27. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.
34. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.
35. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 26 000 лв.
36. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 41 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. 0887 884 095

и 0888 50 32 37

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

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

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

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
4. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 21 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт - 29 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, юг, тер. - 23 000 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. 4, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
4. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 32 000 лв.

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., ремонт - 200 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 300 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения - 250 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.



Имоти, реклами8 19 декември 2014 г. Съперник

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

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

0887/884 095;
0888/503 237

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

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

ПВЦ - 29 900лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Двустаен, Изток,  60 кв.м., тх., ет. 4,
тер.  - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част, ул.

Благой Гебрев, 16 кв.м,

оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

И ВЪТРЕШНИ

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

 - ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979
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“Диагностично консултативен център 1 Перник”
- гр. Перник, ул. Брезник № 2

извършва специализирани медицински дейности по:

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

професионален
масажист

ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави

тел. 0893/79 12 19

СЪОБЩЕНИЕ
Община Брезник, съгласно заповед № 1144/17.12.2014 год., допълва

заповеди №№  1016 и 1017 от 21.11.2014 год. за провеждане на търгове
за отдаване под наем на общински имоти и продажба на движими
вещи, като за повторните търгове на 08.01.2015 год. прибавя още един
ден за внасяне на депозит – 7.01.2015 год.

 КМЕТ: (В. Узунов)

МВР почти 100% сигурно,
че Сертов е в Гърция

МВР е почти 100% сигурно и има
"обосновано предположение", че
Петко Сертов е отишъл в Гърция на
5.12. Той знаел, че ще бъде заснет
от камерите на границата.

Това стана ясно от изявление на
цялото професионално
ръководство на МВР, предадоха
БТА и Дарик.

Преди дни вътрешният министър
Веселин Вучков каза "с висока
степен на сигурност" пред bTV, че
Петко Сертов е напуснал страната
ни в посока Гърция.

По-късно директорът на Гранична
полиция Захарин Пенов заяви, че
няма достатъчно данни, че
издирваният е в Гърция.

Главният секретар на МВР
Светлозар Лазаров обясни днес, че
мъж, отговарящ на описанието на
бившия председател на ДАНС, е
бил засечен от камери на ГКПП
Кулата около 18.30 ч. на 5

декември.
Той е пристигнал на пункта с автомобил, отговарящ на описанието на колата, с която Сертов

се знае, че се придвижва.
На два пъти пазарува от безмитните магазини, след което се качва в колата, пали цигара,

и се вижда, че е сам от отблясъка на запалката, след което потегля, пише БГНЕС.
След това е тръгнал към Гърция.
Лазаров уточни, че заснетият мъж не се е опитвал да скрие лицето си от камерите на

контролния пункт.
Главният секретар на МВР заяви, че единствено лошата резолюция от камерите ги кара да

са по-предпазливи в заключението си дали този мъж е бил Петко Сертов.
Към 18.00 часа автомобилът на Петко Сертов е бил заснет от камери на входа на Петрич,

обясниха от МВР.
В София бившият председател на ДАНС последно е бил засечен в 15.20 часа, когато е бил

заснет да пътува в посока Южния парк. Малко преди това той е изтеглил пари, които е обменил.
Установено е със сигурност, че е разполагал с 4080 евро в кеш. Той не е взел никакви

банкови карти в себе си и не е установено движение по сметките му.
Разследващите са проверили всички камери на държавни и частни институции и на

бензиностанциите по трасето, по което се смята, че е минал Сертов.
Лазаров добави, че до момента са разпитани 27 души от близкия кръг на Сертов, сред

които приятели, роднини и бизнес партньори, които свидетелстват, че той не е имал конфликти
или противоречия, заради които да е станал обект на престъпление.

"Пътуването му в Гърция би могло да бъде свързано както с лични, така и с бизнес интереси",
добави Лазаров.

Към момента не е образувано досъдебно производство по повод на изчезването на Сертов,
защото няма данни за извършено престъпление.

Въпреки това работата по случая няма да спре, обещаха от МВР.
Главният секретар на МВР заяви, че полицейските органи на Гърция са уведомени за

издирването на Сертов и изрази надежда те да разполагат с по-добра техника от българската.
Сертов бе обявен за издирване в рамките на Шенгенската информационна система и

Интерпол.
До момента семейството на Сертов не е декларирало отказ издирването да бъде прекратено.
В неделя съпругата му Емилия Сертова заяви, че международният му паспорт е вкъщи.

Писанчев: ДАНС не е виновна, че КТБ е била протектирана
КТБ е банка, отглеждана 10 години, ДАНС не е виновна, че е била политически

протектирана, че различни политици са си влагали парите в нея.
Това заяви в кулоарите на парламента председателят на Агенцията Владимир Писанчев,

съобщи БТА.
Той не отрече за възможни пропуски, но поиска те да бъдат обективно оценени и да бъде

назначена евентуално проверка.
Писанчев каза, че ДАНС не може да носи политическа отговорност за това, което е ставало

в КТБ. Така той отговори на твърденията на бившия министър на вътрешните работи Цветан
Цветанов, според когото за последната година ДАНС е струвала на българския данъкоплатец
2,6 млрд. лева - толкова са парите, изплатени за гарантираните влогове в КТБ.

Докато прокуратурата разследва случая, ние не можем да кажем нито какво сме направили,
нито какво не сме, обясни още той.

Шефът на ДАНС добави, че явно много хора не познават закона за изпиране на пари и
дейността на финансовото разузнаване, които не са оперативна структура и не могат да
получават цялата информация, а само предоставените от банките при определени условия
данни.

Интересно е, че никой не е поискал анализ какво е направила ДАНС за 2014 г., нито една
политическа сила, коментира Владимир Писанчев оценки на политици за неефективна работа
на неговата структура.

Той уточни, че докладва на премиера персонално какво прави ДАНС.
По думите му изваждането на ГДБОП от ДАНС, предлагано с промените в Закона за МВР,

е политическо решение, а те като професионалисти трябва да го изпълнят и се стараят да го
направят по възможно най-добрия начин.

Не бива да се смесва нашето професионално отношение с политическите мотиви на повечето
парламентарно представени партии, посочи още председателят на ДАНС.

Преди дни Върховният административен съд (ВАС) даде ход, но отложи делото срещу
отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка, заведено от акционери и депозанти.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К
-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

ОБЯВА
На основание решение № 601 от 10.11.2014 год. на Общински съвет

Брезник Община Брезник,

ОБЯВЯВА
Провеждане на процедура за предоставяне на концесия на язовир

„Завала”, землище на с. Завала, община Брезник, с площ 28.871
дка (АОС № 57/08.06.1999 год.). Предметът на концесията  е
рибовъдство, извършване на спортен риболов, водни спортове и
други дейности, които биха могли да съпътстват основните дейности,
без да ги препятстват. Начална концесионна вноска 400 лв.
Обявлението за концесия е публикувано на електронната страница
на Държавен вестник на 09.12.2014 год.

Условията за участие са описани в конкурсната документация,
която се закупува от касата на Общината в срок от 14.01.2015 год. до
19.01.2015 год. Стойност на конкурсната документация – 60 лв.

Оферти се подават в срок от 27.01.2015 год. до 29.01.2015 год.
Разяснения по провеждане на процедурата за концесия се правят

след закупуване на конкурсната документация.
  Кмет:   (В. Узунов)

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К
-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

обл. Перник,  гр. Брезник,  ул. ”Елена Георгиева “ № 16
тел. 07751/24-34, факс: 07751/38-45

е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info

обл. Перник,  гр. Брезник,  ул. ”Елена Георгиева “ № 16
тел. 07751/24-34, факс: 07751/38-45

е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info

Граната е открита в столичния кв. ”Стрелбище”
Граната е открита в изоставена къща в столичния ж.к. “Стрелбище“ тази

сутрин. Това е трети подобен случай в рамките на месец в София.
Сигналът е подаден около 9.30 ч. сутринта, съобщиха от пресцентъра на

МВР, цитирани от "Фокус".
Екипи на полицията са отцепили района.
За премахването на гранатата в столичния квартал "Стрелбище" се оча-

кват екипи на Министерство на отбраната. Министерството е уведомено за
случая и ще предприеме необходимите мерки, уточниха от столичната по-
лиция.

"Пред къща на няколко метра от дома ми на улица "Роженски проход" 2
има доста полиция. Заградили са района пред входа на изоставената пос-
тройка", съобщи очевидец пред БЛИЦ.

Това е вторият случай на намерена граната за последните два дни. Вчера
възрастна жена сигнализира МВР за граната в блок в столичния квартал
"Младост" 2. Полицаи eвакуираха целия жилищен блок за по-голяма си-
гурност, докато изнесат гранатата.

На 3 декември пък снаряд бе открит на партерния етаж в сграда на ул.
„Паренсов“. На място бяха изпратени екипи на полицията, районът бе отце-
пен. Хората бяха евакуирани. По-късно специализиран екип от Сухопътни-
те войски обезвреди заряда и изнесе снаряда от жилищната сграда.
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СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

бТВбТВбТВбТВбТВ

06:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
21:30"Гласът на България"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал, еп. 21
01:00"Опасни тайни" - сериал, еп. 13
02:00"Преди обед" /п./
04:00"Светлината на моя живот"/п./

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Опасна красота" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Момичето, което обичах" -  филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Подли камериерки" - сериен филм
21:00"Касъл" - сериен филм, 6 сезон
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Фирмата" - сериен филм
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето"

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Още от деня
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва
10:30Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:15Очарователни погледи към Китай /
14:35Живот с Дерек тв филм /48 епизод/
15:00История.BG
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Софийски музикални седмици
17:35Европа на фокус
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15БНТ - 55 години от вашия живот
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Дъждовен мирис над Балканите
23:00По света и у нас
23:15Зелена светлина
23:20Коледна приказка игрален филм /
Франция, 2008г./, режисьор Арно
Деплешен, в ролите: Катрин Деньов,
Киара Мастрояни, Еманюел Девос, Жан
Пол Русийон и др.
01:50Денят започва с Култура /п/
03:05По света и у нас /п от 20:00/
04:00Дъждовен мирис над Балканите тв
филм /6 епизод/п/
04:55Още от деня информационно
предаване/п/

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

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.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да гово-

рите повече от необ-
ходимото, но дали винаги казвате
всичко, което трябва? Днес е момен-
та да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесете

нотка на разнообразие в
обичайните неща. Хубав момент да
направите някои промени в обста-
новката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви

днес ще е много по-
приятно от обикнове-

но, благодарение на сърдечните въл-
нения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви днес ще е прос-

то завидно. А това ес-
тествено ще има поло-
жителен резултат.

Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си, та-
ка че много внимавайте.
Днес трудно ще контро-

лирате страстите си. Наблегнете на
размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се да бъде-

те обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоции-
те, може сериозно да се депреси-
рате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес, но ще се раз-
пилявате в твърде много посоки.
Хубаво е да отделите малко повече

време за нещата, кои-
то 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.
Това 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 почувствате добре. С
малко повече старание може и до
Нирвана да достигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да прека-

р а - те деня в компанията на
прия-тели. Ще ви вълнуват кон-
кретни неща, а именно как точно да
осъществите намеренията си.
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Ñëàâè Ãîöåâ ñå ðàçìèíà ñ ïîáåäàòà
Отборът на брезничанина падна с 2:3 от Ревивре

Страницата подготви Яне Анестиев

гостите. Българския-
т национал бе в ос-
новния състав на ти-
ма си и бе сред най-
добрите, след като
записа 12 точки (1 ас,
3 блокади, 67 % в на-
падение). По 16 напра-
виха съотборниците
му Андреа Галиани (1
ас, 3 блокади, 39 % в
атака) и Якопо Бото
(1 ас, 3 блокади, 39 %
в нападение). Прави
впечатление и пре-
възходството, което
имаха домакините на
блокада с 16 точки
срещу 9. За MVP бе
определен словаш-
кият нападател на
Милано Милан Бенцз,

който заби 28 точки
(3 аса, 2 блокади, 53 %
в атака). След новата
загуба се заговори за
смяна на треньора на
домакините Оресте
Вакондио. Според “Га-
дзета дело Спорт”,
ако наистина се дос-
тигне до промяна, то
вариант за нов тре-
ньор е Лука Монти,
който през миналата
година спечели Купа-
та на Италия с тима
на Копра Елиор (Пиа-
ченца). 

Във временното
класиране Ревивре има
4 точки и заема пред-
последното място, с
две пред Веро Волей. 

Ивайло Стоянов
стана най-добър фут-
болен съдия на Бълга-
рия. Той бе избран на
стилна и красива цере-
мония. Негови подглас-
ници останаха Георги
Йорданов и Никола По-
пов. За най-добър аси-
стент рефер бе опре-
делен Георги Славов
от Плевен с подгласни-
ци Веселин Мишев и
Емил Вангелов.Бяха от-
личени двама отказали
се асистент съдии -
Николай Ангелов и Цве-
тан Трифонов. Почет-
ни плакети им връчи
Антон Генов. Награда
също получи и отказа-
лият се от съдийство-
то Христо Ристосков.
Тя му бе връчена от
члена на Съдийската
комисия Георги Ками-
шев, който каза: “Като
бивш футболист той
носеше красотата в
съдийството. Стана
известен и с изявле-
нието си “чики-рики”.
“Все едно беше вчера.
Благодаря на всички. 20
години в съдийството
преминаха като един
миг. Благодаря на всич-
ки, които ме подкреп-
яха. Дано младите съ-
дии имат по-малко
проблеми за в бъдеще”,
каза Ристосков. 

С награди за най-ат-
рактивни коментато-
ри си тръгнаха коре-
гите журналисти Ка-
мен Алипиев и Алекси
Сокачев, които бяха
наградени от Атанас
Караиванов.

Стойчо Стоев –
 вариант за „Левски”

Вариантът Димитър Димитров да поеме
Левски отпадна окончателно. След като
„ви съобщихме  за провала на преговори-
те, вчера това бе потвърдено и от собстве-
ника Тодор Батков, а цел №1 за треньор ве-
че е Стойчо Стоев.Разминаванията ни бяха
в една главна посока - броят на футболис-
тите, които трябва да бъдат привлечени.
Финансово имаме определени затрудне-
ния. Имаше и известни разминавания в
концепциите на Херо с Георги Иванов”, ко-
ментира Батков. Той разкри, че клубът
спешно ще търси нов треньор след прова-
ла с Херо и потвърди. че Стойчо Стоев е
фаворит. „В момента Гонзо води отбора, но
не искам да го изхабим за трети път завър-
ши Батков.Херо отказа коментар след сре-
щата. Той ще говори днес пред медиите.

Чавдар Янков пак
изгонен от „Славия”

Чистката в Славия продължава с пълна
сила. Поредните ненужни на “Овча купел”
се оказват бившите национали Чавдар Ян-
ков и Станислав Генчев. Треньорският щаб
начело с Иван Колев е взел решение да не
разчита на опитните халфове. Преди Янков
и Генчев стана ясно, че “белите” се раз-
делят още с бразилците Мишел Платини и
Фернандо Да Силва, както и Вилиян Би-
жев, Кире Ристевски, Мичел Бургзорг и
Димитър Георгиев.В момента проби в Сла-
вия карат над десет футболисти. Иван Ко-
лев ще ги тества в контролата утре с мла-
дежкия национален отбор, която ще се иг-
рае в Сандански 

САЩ - кандидат за домакин
на Олимпийски игри

Американският олимпийски комитет из-
бира измежду четири града кой да издигне
кандидатура от името на САЩ за приемане
на летните олимпийски игри през 2024 го-
дина.  Фаворит на този етап е Лос Андже-
лис, който е приемал олимпийските игри
през 1932 и 1984 година. Тихоокенският
град има за конкуренти Сан Франциско,
Бостън и столицата Вашингтон.  Крайният
срок, когато трябва да бъдат внесени пред-
ложенията на всички кандидати, изтича
през септември 2015 година, а изборът на
града-домакин ще бъде направен през
2017 година.  За последно САЩ прие летни
олимпийски игри през 1996 година в Ат-
ланта, а шест години по-късно зимните
олимпийски игри в Солт Лейк Сити.  

Ивайло Стоянов стана
най-добър съдия в България

Веро Волей (Монца)
със Светослав Гоце-
в в състава си про-
дължава да няма побе-
да от началото на се-
зона и след десети
кръг в италианската
Суперлига. В дербито
на област Ломбардия
Веро Волей отстъпи
с 2:3 (22:25, 23:25,
25:23, 25:20, 12:15) ка-
то домакин на Ревив-
ре (Милано). Волейбо-
листите на Веро Во-
лей бяха близо до об-
рат, след като изо-
ставаха с 0:2, но
съумяха да изравнят
геймовете. В крайна
сметка в тайбрека с
успеха се поздравиха

„А” група в цифри
Мачове 114
Голове  293
Победи на домакините    58
Равенства             22
Победи на гостите            34
Голове средно на кръг    22,5
Голове средно на мач      2,57
Дузпи    21
Реализирани дузпи          14
Автоголове          4
Жълти картони   550
Червени картони               35

Отбор с най-много отбелязани голове
Лудогорец (42)
Отбор с най-малко отбелязани голове
Марек (8)
Отбор с най-много допуснати голове
Марек и Хасково (по 38)
Отбор с най-малко допуснати голове
ЦСКА (10)
Отбор с най-много изпълнени дузпи
Лудогорец и “Левски” (по 4),
Лудогорец (3 вкарани),
Левски” (3 вкарани)
Отбор с най-малко изпълнени дузпи
Локо (Пд) (0)

 

РЕЗУЛТАТИТЕ

  2:0          21 мача
1:0          20
3:0          14
2:1          13
1:1          12
3:1          8
0:0          6
4:0          6
4:1          5
2:2          3
4:2          2
3:2          1
3:3          1
5:0          1
5:1          1

 
РЕЗУЛТАТИТЕ МЕЖДУ СТОЛИЧНИТЕ

ОТБОРИ

 
“Левски” - ЦСКА 1:3
ЦСКА - “Левски” 2:0
ЦСКА - Локо (Сф) 3:0
Славия - ЦСКА 2:2
ЦСКА - Славия 0:0
“Левски” - Славия 2:0
Славия - “Левски” 3:1
“Левски” - Локо (Сф) 1:0
Локо (Сф) - “Левски” 0:1
Локо (Сф) - Славия 1:0
Славия - Локо (Сф) 1:2

ГОЛМАЙСТОРИ:

10  Серджиу БУШ (ЦСКА)
9 ДЖОРДАН (Литекс)
8 Ламжед ШЕХУДИ (Локо Сф)
7  Данило АСПРИЛЯ (Литекс)
7  Иван ЦВЕТКОВ (“Ботев” Пд)
7  Мартин КАМБУРОВ (Локо Пд)
6  Юнес ХАМЗА (4 за Лудогорец,
    2 за “Ботев” Пд)
6  Даниел АБАЛО (Лудогорец)
6  Върджил МИСИДЖАН (Лудогорец)
6   ВАНДЕРСОН (Лудогорец)
6   Венцислав ХРИСТОВ (Берое)
5  Oрелиен ЖОАКИМ (ЦСКА)
5  МАРСЕЛИНЬО (Лудогорец)
5  Валери ДОМОВЧИЙСКИ (“Левски”)
5   Радослав ВАСИЛЕВ (Славия)
5   САЛИМ КЕРКАР (Берое)
5  Жуниор МАПУКУ (Берое)
5  Мишел ПЛАТИНИ (Славия)

НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩ АСИСТЕНТ СЪДИЯ:
Победител: Иво Боев 
Подгласници: Светослав Динев,
Димитър Добромиров
НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩ СЪДИЯ: 
Победител: Владимир Вълков
Подгласници: Стефан Апостолов и
Георги Давидов
НАЙ-ДОБЪР АСИСТЕНТ СЪДИЯ:
Победител: Георги Славов (Плевен) 
Подгласници: Веселин Мишев,
Емил Вангелов
НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩА СЪДИЙКА:
Надежда Белчева 
НАЙ-ДОБРА АСИСТЕНТ СЪДИЙКА:
Гергана Видова 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

НАЙ-АТРАКТИВЕН ФУТБОЛЕН КОМЕНТАР
Камен Алипиев (БНТ),
Алекси Сокачев (БиТиВи) 
ДЪЛГОГОДИШЕН ПРИНОС
ЗА БЪЛГАРСКОТО СЪДИЙСТВО:
Костадин Пързулов,
Борислав Александров 
НАЙ-ДОБРА БЪЛГАРСКА СЪДИЙКА:
Анелия Синабова 
НАЙ-ДОБЪР СЪДИЯ:
Победител: Ивайло Стоянов 
Подгласници: Георги Йорданов, Никола  
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АПРОПО

УЖ НАБЛИЖАВА БЪДНИ
ВЕЧЕР, А ПО МАГАЗИНИ-
ТЕ ЗАПОЧНАХА ОПА-
ШКИТЕ ЗА МЕСО. Наро-
дът явно помни като майму-

ните – няколко дена. Иначе щеше да
знае, че повече от месец сме във Ве-
ликите Коледни пости и объркването
на християнските обичаи не е добър
знак за народопсихологията. Пак по
стара традиция седмица преди голе-
мите празници се откри сезонът на бе-
зумното и често безмислено пълнене
на количките и кошниците в хипер-
маркетите. Вече е разумно да пазару-
ваш рано сутрин, щото в следобедни-
те часове рискуваш да си пропуснеш
вечерния сериал. Като помислим са-
мо, че оттук до Нова година всеки ден
ще е така, завиждаме на нашите баби
и дядовци, които с подръчни домаш-
ни средства са правили навремето
чудни празненства.

НЯМА НИКАКВА ФАЙДА ДА ТЕ
ИНФОРМИРА ПОЛИЦИЯТА КОИ
СА ЗАКОННИТЕ оръжейни магазини
в Перник. Това е последното нещо,
което интересува пироманите. Ако ле-
галните са шест, нелегалните са десет
пъти по толкова. А и по-евтино прода-
ват, та зарибяват дечурлигата още от
малки да свикват с опасния занаят. Да
са глобили досега някого – историята
не помни. Да са дали ефект полицей-
ските предупреждения – също. Само
Бърза помощ води някаква черна ста-
тистика. Колоритът на празника е име-
нно в това. Та нали ако няма сакатлъ-
ци, какво ще пишат вестниците след
Нова година? Обаче МВР си има стара
отработена схема, според която е
длъжно да предупреди в навечерието
на празниците. Точно както и ония ай-
дуци, които видели на вратата итабел-
ка: „Няма нищо за крадене”, и след
като я разбили, оставили друга: „Ние
сме длъжни да проверим!”

ВЪРХУ МИЛИОНИТЕ  - МИЛИОН.
ПЕРНИШКАТА ОБЩИНСКА УПРА-
ВА ВЕЧЕ РАБОТИ само с милиони.
След двата милиона и кусур,  дадени
благородно от Бате Бойко, на сесията
в понеделник да бъде гласуван още
един за по-сигурно. В Библията е ка-
зано: „Поискай и ще ти се даде”.

1219 декември 2014 г.

Ще се следи за добър обществен ред и сигурност на перничани

Рисунки на пернишки
деца в календар

Виктория СТАНКОВА
НЧ “Миньор-2005” получи най-големия

коледен подарък. В календара си за 2015
година Държавната агенция за закрила на
детето публикува рисунките на две пер-
нишки деца, възпитаници на Арт академия-
та ни, модул “Изобразително изкуство” с
ръководител Йоана Николова

Творбата на деветгодишната Гергана
Анева е използвана за илюстрация на ме-
сец март, а тази на връстничката й Яна Ми-
хайлова – за месец юни. Чудесно е, че дет-
ското творчество и на Перник ще има шан-
са да зарадва цяла България.

Габрово, Добрич, Летница, Хасково, Со-
фия, Попово, с. Балик са останалите насе-
лени места, представени с детски рисунки
в календара на ДАЗД.

Много цвят, много житейски истории и
мечти от детския свят бликат вълнуващо от
пъстрото издание. 

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

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

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

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

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

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

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

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

При отсъствие за 
няколко дни всички
врати и прозорци 
трябва да бъдат
грижливо  затворени. 
Добре е доверени съ-
седи или роднини да

опит зад волана. Този
сезон, характерен с
мъгли, мокри, заснеже-
ни и заледени настил-
ки не е подходящо вре-
ме за високи скорос-
ти, рисковани изпре-
варвания или за усъ-
вършенстване  уме-
нията на неопитни
водачи.  Шофьорите
не бива да сядат зад
волана,  ако въздей-
ствието на поетия
алкохол не е отминало
– контролът на път-
на полиция в това от-
ношение ще бъде
строг и безкомпроми-
сен. Ще бъдат  про-
веждани специализи-
рани полицейски опе-
рации по метода на
„Широкообхватния
контрол”.

наглеждат жилище-
то.  В никакъв случай
не  бива да се ос-
тавят в дома големи
суми пари. Ако жили-
щето ще е празно са-
мо за една нощ,  ос-
ветлението може да
бъде оставено вклю-

чено. Тъмните про-
зорци са най-достъп-
ният ориентир за
апашите, че собстве-
ниците не са вкъщи.
Непрекъснатото пи-
сане във фейсбук за
това, къде се намира-
те също може да ви
изиграе лоша шега.

Пътуването с лич-
ния автомобил
трябва да бъде гриж-
ливо подготвено.
Преди тръгване, во-
дачът трябва да се
увери, че колата е в
изправност и напълно
оборудвана за пъту-
ване в зимни условия. 
Увеличеният трафик
в дните от Коледа до
Нова година, изисква-
т спокойствие, ра-
зумно поведение  и

В дните с очаквана
най-висока интензив-
ност на движението
Областната дирекция
на полицията в Пер-
ник, съвместно със
стопаните на пътя,
ще осигурят с вре-
менна сигнализация за
ползване на 2 ленти в
по-натоварената по-
сока на международ-
ния път Е-79 /София
– Кулата/.

 По празниците, на
територията на це-
лия регион и особено
в участъците на
главните и първок-
ласни пътища ще бъ-
де осигурено засиле-
но полицейско при-
съствие, за регулира-
не и облекчаване на
движението.

Любомира ПЕЛОВА

От страница 1

Тежки санкции за незаконния бизнес с пиратки
Еуфорията в новогодишната нощ предизвиква у много

хора желанието да изстрелват пиратки, бомбички, фойер-
верки.

Забранена е продажбата на пиротехнически изделия –
извършването на търговска дейност без наличието на раз-
решение за търговия, издадено от Служба КОС при Глав-
на дирекция “Охранителна полиция” – София.

Съгласно разпоредбата на Наказателния кодекс, който
търгува с пиротехнически изделия, без да има право на
това по закон или без разрешение, издадено от надлеж-
ния орган на властта, когато такова се изисква, се наказва
с лишаване от свобода от една до шест години. При извър-
шването на търговия без съответното разрешение, когато
е в големи размери, наказанието е лишаване от свобода
от три до десет години, а при търговия в особено големи

размери наказанието е лишаване от свобода от пет до
петнадесет години.

Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещес-
тва и пиротехническите изделия налага възрастово огра-
ничение на режима на придобиване на пиротехнически
изделия, като в него е въведена забраната за продажба-
та на фойерверки от категория 1 (бенгалски огън, конфе-
ти и др.) на лица под 12 години, от категория 2 – на лица
под 16 години, и от категория 3 – на лица под 18 години.
Тези норми въвежда изискването пиротехническите из-
делия в домашни условия да бъдат съхранявани на мес-
та, които не са достъпни за деца.

Забранена е употребата на пиротехнически изделия в
превозни средства, в близост до леснозапалими мате-
риали, както и в районите на здравни и лечебни заведе-

ния, учебни заведения, социални домове, мо-
литвени домове, храмове и манастири и упо-
требата на пиротехнически изделия, с изклю-
чение на фойерверки от категория 1 в закри-
ти помещения. За нарушаване на тази разпо-
редба е предвидено наказание глоба от 500
до 2500 лв.

При употреба на пиротехнически изделия
трябва стриктно да бъдат спазвани указания-
та на производителя – за всяко пиротехни-
ческо изделие те могат да бъдат различни.
Пиротехнически изделия без указания на
български език и без обозначение за произ-
хода им, както и повредени, могат да бъдат
опасни и да превърнат празника в трагедия.
Нужно е да се обърне специално внимание
когато ще се борави с пиротехнически изде-
лия – те съдържат взривни вещества и смеси
– безотговорно и самонадеяно е да се консу-
мира алкохол, след което да се пускат фо-
йерверките – алкохолът силно повлиява чувс-
твото за критичност и забавя реакциите.

В никакъв случай не трябва да се използва
огнестрелно оръжие с увеселителна цел.
Възможностите за нещастни случай са много
големи, напомнят от полицията.

Гражданите могат да подават всякакви
сигнали за нарушения, престъпления или път-
нотранспортни произшествия на тел 112. Ор-
ганите на реда ще реагират своевременно.

Любомира ПЕЛОВА


