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ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

тели и на Стара За-
гора и Варна. Служеб-
ният премиер вече
направи рокади с об-
ластните управите-
ли в Благоевград,
Пловдив, Монтана,
Русе и Плевен – Ди-
митър Димитров,
Розалин Петков, Си-
меон Иванов, Нина
Петкова и Бойко Бал-
таков.

 Бойка Павлова е
председател на Пер-
нишката търговско-
промишлена палата
около 20 години.
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Назначението стана факт с решението на правителството вчера
Зоя ИВАНОВА

Областната адми-
нистрация в Перник
вече се оглавява от
Председателя на
Пернишката търгов-
ско-промишлена пала-
та Бойка Павлова.
Вчера на заседание-
то си правителство-
то утвърди назначе-
нието. Освен арх.
Михаил Михайлов,
който беше досега
областен управител
на Перник, от длъж-
ност са освободени
областните управи-
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През различните
мандати на облас-
тните управители в
Перник неотменно
тя е била представи-
тел на работодател-
ските организации в
много от областни-
те комисии, които по
закон създават об-
ластните управите-
ли. Има опит в рабо-
та по европейски
проекти, защото Па-
латата е била бене-
фициент по различни
европейски финансо-
ви инструменти.

Св. апостол Тадей.
Св. мъченица

Васа Хелеспонтска
и Васа Солунска

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

Пари има,
действайте!

Банковата истерия още тре-
се някои вложители и банкери, а вирусът на
парите удари повторно системата. Като
контра на тоталното безпаричие в държа-
вата банката започна да печата пари. Ето
го разковничето на българския успех! Пари
има, действайте! Че на банката каква е ра-
ботата? Да пази парите и да ги умножава.
Явно печатането на нови купюри  решава
проблема с имането.

Завъртането на печатарските машини
сигурно е като отговор на засиленото пот-
ребителско търсене на финикийски знаци.
Какво тук значи някаква инфлация? Вероя-
тно банкерите така ще покрият изгорели-
те влогове на вложителите , които всеки
ден се бунтуват точно за това – къде са
им парите? Там са, в трезора, чисто нович-
ки столевки.

Сега е времето на частично безвластие,
когато всеки се спасява поединично.Ако е
вярно, че скоро пазарът  ще бъде залят с
чистак нови банкноти, това може да се
тълкува като началото на обновлението,
за което всеки мечтае. Обновление, което
ще започне със смяната на шефа на БНБ,
после неговите заместници, а като прелю-
дия идват новите парички.

Сега остава всички да действаме, сякаш
нямаме пари. Ако се въобразим, че новите
са новото начало, отиваме към усмивките
от старите ленти. Озъбените усмивки…

Валентин ВАРАДИНОВ

Моторист блъсна
13-годишна велосипедистка

Любомира ПЕЛОВА
Инцидентът е станал около 11, 40 ч. зав-

чера на пътя с. Извор – гр. Радомир. Мо-
тоциклет „Хонда” без регистрационни та-
бели, управляван от неправоспособния
М.Д./26 г./ от с. Извор, на регулирано
кръстовище блъснал правомерно движе-
ща се 13-годишна велосипедистка от гр.
Перник. В резултат на удара момичето е
получило фрактура на лява подбедрица.
Мотористът и возещата се зад него 19-го-
дишна девойка са настанени в МБАЛ
„Р. Ангелова” – Перник под наблюдение. 

ЕПУ обвини Клисарова за липсата на прием

Виктория СТАНКОВА
Ръководството на

Европейския политех-
нически университет
в Перник е силно обе-
зпокоено от „неспира-
щата негативна кам-
пания срещу легити-

мен български универ-
ситет, провеждана
от шепа заинтересо-
вани „академични” ли-
ца. Това заявиха от
Университета в съоб-
щение до медиите.
От ЕПУ обвиняват

бившия просветен
министър Анелия Кли-
сарова за това, че
ВУЗ-ът не е включен в
списъка за прием на
студенти – българ-
ски граждани за уче-
бната 2014–2015 го-
дина.

Клисарова е подвела
Министерския съвет
с незаконосъобразно
предложение и реше-
нието на правителс-
твото е обжалвано
пред ВАС.

От Университета
уточняват, че поли-
тическите откази за
разкриване на профе-
сионалните направле-
ния от Националната
агенция за оценяване
и акредитация са об-
жалвани в съда „и към

момента те нямат
правна сила“.

Служебният минис-
тър на образование-
то и науката Румяна
Коларова обеща МОН
да проучи каква е си-
туацията относно
кампанията за прием
на студенти в Евро-
пейския политехни-
чески университет.

През май тази годи-
на Министерският
съвет одобри броя на
първокурсниците ,
които ще бъдат прие-
ти за учебната 2014/
2015 година в универ-
ситетите, а за Евро-
пейския политехни-
чески университет в
Перник беше обявен
нулев прием заради
отрицателна акреди-

тация.
“Ясно е, че принци-

пите и нормите на за-
кона трябва да се
спазват 100% и със
сигурност ситуация-
та, свързана с Евро-
пейския политехни-
чески университет,
ще бъде предмет на
анализ”, каза минис-
тър Коларова.

„Загубили всякакво
доверие в българска-
та Агенция по акреди-
тация, ръководство-
то на университета
предприе действия и
в момента е в проце-
дура по акредитация
в една от най-уважа-
ваните агенции в Ев-
ропа, член на ENQA”,
пише още в съобще-
нието на ВУЗ-а.



2 21 август 2014 г. СъперникОбластта

Òðúí è Ñóðäóëèöà ñà ïðèìåð çà äîáðî ñúñåäñòâî
Вече е готова програмата за  трансгранично сътрудничество  до 2020 година
Любомира ПЕЛОВА

Преди всичко ние
сме добри съседи и
приятели. Свързани
икономически, ене-
ргийно, транспортно
и културно, можем да
просперираме и да бъ-
дем регионален фак-
тор и сила. Това каза
заместник-министъ-
рът на регионалното
развитие Йорданка
Чобанова днес при
откриването на зак-
лючителната среща
по подготовката на
програмата за транс-
гранично сътрудни-
чество 2014-2020 г
между България и
Сърбия. Новата прог-
рама между страните
до 2020 г. ще разпола-
га с бюджет над 34
млн. евро, от които
над 28 млн. се предос-
тавят от фондовете
на Европейския съюз.

При откриването
на срещата замес-

тник-министър Чоба-
нова акцентира върху
поредицата успешно
завършени проекти в
рамките на сътрудни-
чеството по програ-
мата между двете съ-
седни държави, дати-
рано от 2004 г. „В
рамките на настояща-
та програма 2007-
2013 г. са финансира-
ни близо 140 проекта
на обща стойност по-
вече от 32 млн. евро“,
подчерта тя и даде

БЧК призовават хората да
помогнат на Мизия

Зоя ИВАНОВА
Във връзка с продължаващото подпомагане на сто-

тици пострадали хора след бедствието в област Враца,
БЧК се обръща към обществото с апел за включване
на повече доброволци в дейностите по разчистване на
последиците. 

Координацията на пристигащите да помагат се осъ-
ществява от общината в Мизия. Желаещите трябва да
се регистрират в доброволческия офис, който се нами-
ра в читалището в центъра на града, откъдето ще полу-
чат необходимите материали за работа /ботуши, лопа-
ти, ръкавици, маски/ и ще бъдат инструктирани какво
се очаква от тях. 

За всички доброволци на терен са предвидени хра-
на, вода и място за спане. 

Военно-полевата кухня в Мизия продължава пре-
доставянето всекидневно на топъл обяд на бедстващи-
те, който се приготвя с продукти, закупени с дарени
финансови средства по кампанията на БЧК. 

Екипите на БЧК продължават раздаването на вода,
хляб, и консервирани трайни храни, готови за дирек-
тна консумация. 

60 нови учители по
програма “Заедно в час”

Виктория СТАНКОВА
Близо 60 нови учители, обучени по програмата “З-

аедно в час” ще влязат в училище тази есен. Инициа-
тивата е от няколко години и в нея млади хора с раз-
лично от педагогическо образование са селектирани
и обучени, а след това и изпратени в училище, което
има нужда от тях.

Младите преподаватели са “изчезващ вид” в учили-
ще. Ентусиастите от програмата са твърдо решени да
променят това.

Генерална репетиция за предстоящата учебна годи-
на, е лятната училищна академия. Вече близо месец
начинаещите учители, тренират за новия сезон под
зоркото око на своите ментори. Те ще преподават в
различни предмети.

Лекуват ни с хапчета-менте?
Зоя ИВАНОВА

Поне десет процента от хапчетата които се пласират
в страната са ментета – страшната стастистика обяви
председателят на центъра за защита на правата в
здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. Той поясни, че
илачите попадат в родните аптеки по различни начини
– чрез дистрибутори както и директно от този, който ги
произвежда. Ментетата са с опаковки като на остана-
лите и е трудно да бъдат разпознати. Д-р Кацаров се
позовава на международна агенция, която е изнесла
информацията. Той напомни, че преди  няколко месе-
ца гръмна голям скандал в Италия с онкологични ме-
дикаменти, които са продавани там, а и в много други
страни, в това число и в България. 

Безработицата намалява за
шести пореден месец

Силвия ГРИГОРОВА
През юли 2014 г. безработицата в страна-

та намалява за шести пореден месец. От
началото на годината безработните са с
почти 54 хиляди души по-малко., съобщават
от агенцията по заетостта

Равнището на безработица през юли 2014
г. е 10.6%, като то намалява с 0.1 процентни
пунктаспрямоюни. В сравнение с юли
2013 г. равнището на безработица също на-
малява - с 0.2 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 347
249 безработни. Те намаляват с 4 003 души
спрямо юни. Отчетеното намаление спрямо
предходния месец е най-голямото от 2007 г.
насам. В сравнение с юли 2013 г. безработ-
ните са значително по-малко - със 7 790 ду-
ши.

Регистрираните младежи до 24 г. са
25 924 души (7.5% от всички безработни) - с
8 488 души по-малко в сравнение с юли
2013г. Регистрираните младежи до 29
г. (включващи и тези до 24 г.) са 58 260
(16.8% от всички безработни) - с 13 906 ду-
ши по-малко спрямо юли 2013г.

На работа през юли 2014 г. са постъпили
16 571 безработни - с 8 469  лица по-мал-
ко спрямо юни, което е обичайно за този
месец от годината.

14 160 от започналите работа са се реали-
зирали на първичния пазар. Те намаляват с
4 778 души в сравнение с юни 2014 г. Ос-
новната причина за спада е, че броят на
заявените работни места през юли намал-
ява спрямо юни, което е трайна дългого-
дишна тенденция. Спрямо юли 2013 г., оба-
че, започналите работа са с 1 240 повече,
което потвърждава тенденцията за нарас-
тване броя на започналите работа в реална-
та икономика на годишна база.

В бюрата по труда са заявени 12 740  ра-
ботни места в реалния сектор, с 2 945 места
по-малко в сравнение сюни, но с 1 370 мес-
та повече от същия месец на 2013 г. Най-
много свободни работни места са заявени
от преработващата промишленост (3 878
места), от търговията (2510 места), от адми-
нистративни и спомагателни дейности (790
места), от хотелиерството и ресторантьорс-
твото (755 места), от строителството (688
места), от образованието (602 места), от
селското, горско и рибно стопанство (597
места), от транспорта (570 места) и др.

Радомир излиза на референдум
Любомира ПЕЛОВА

“Съгласни ли сте
община Радомир да не
одобрява устрой-
ствените планове,
предвиждащи добив и
преработка на под-
земни богатства” -
това е въпросът, кой-
то ще търси отговор
на референдума в Ра-
домир. Вчера общин-
ските съветници одо-
бриха предложението
на Инициативния ко-
митет в града за про-
веждането на местен
референдум. Той ще се
проведе в деня на пар-
ламентарните избори
на 5 октомври. 

Радомирският об-
щински съвет прие
разходите за органи-
зиране и финансиране
на референдума от
общинския бюджет
да не надхвърлят 30
000 лв. Съветниците
задължиха кмета на  

общината Пламен
Алексиев да осъщес-
тви организационно-
техническа    подго-
товка на местния ре-
ферендум. 

Общинският съвет
даде съгласие да бъде
предоставено  безвъз-
мездно за три месеца
помещение на Инициа-
тивния комитет на  

Местна гражданска
инициатива за про-
веждане на обсъжда-
ния и други прояви,
свързани с референду-
ма. 

В подкрепа на
произвеждането на
референдум са събра-
ни 4266  подписа, от
които проверка на ГД
“Гражданска регис-

трация и  адмнис-
тративно обслужва-
не” при МРРБ пот-
върди валидността
на  4150.  

Референдумът бе
провокиран от про-
тест срещу предос-
тавена  концесия за
добив на злато в мес-
тността “Вакарелец-
”. Радомирци  спече-
лиха съдебното дело
срещу фирма “Голдън
Бийч Прима БГ”,  коя-
то трябваше да до-
бива злато в същата
местност .  

пример с най-важните
сред тях: закупена
техника за почиства-
не от сняг, сметосъ-
биране и поддържане
на проходимостта на
пътя между общини-
те Трън и Сурдули-
ца, почистени неза-
конни сметища в об-
щините Димово и
Майданпек, новосъз-
дадени маршрути за
планинско колоездене
и предоставяне на ко-
лела „под наем“ – за

жителите на област
Видин и окръг Зайчар;
новоизградена и ре-
монтирана социална,
културна, спортна и
туристическа ин-
фраструктура в об-
щините Лом, Монта-
на, Пирот, Ниш и дру-
ги. „Чрез програмите
ние се стремим да за-
силим и подобрим
традиционно добро-
то сътрудничество,
което ни свързва с на-
шите съседи, да наме-

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„Топлофикация- Перник” АД  съобщава на

своите абонати ,че поради възникнала авария
на магистрален топлопровод захранващ
кв.”Изток” се налага прекратяване на топлопо-
даването от 5:00 часа на 21.08.2014 г. на
следните жилищни и обществени сгради:

- ЦДГ №6 „Българче”
- 2-ро РПУ
- Ул.”Созопол”бл.5
- XI СОУ
- Ул.”Минск” бл.1,3,5,7,9
- Ул.”К.Маркс” бл.2
-Ул.Бл.Гебрев” бл.18, 19, 20, 21, 22, 32,

36, 37, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66
Ул.”Ю.Гагарин” бл. 12, 34, 36, 38, 40, 42,

44, 46
- Ул.”Лом” бл.1,3
- Ул.”Воронеж” бл.3
- Ул.”Стомана” бл.1,2,3
- ОДЗ №11 ”Знаме на мира”
Работи се до отстраняване на аварията и въз-

становяване на нормалното топлоподаване.
Ръководството на „Топлофикация- Перник”

АД   се извинява на гражданите за причинено-
то неудобство.

рим общи решения и
да реализираме въз-
можности като опо-
лзотворим по най-до-
бър начин наличните
ресурси.“, допълни
тя.  Според замес-
тник-министър Чоба-
нова партньорство-
то между двете дър-
жави е успешно и Бъл-
гария застава твърдо
зад членството на
Сърбия, Турция и Ма-
кедония в Европей-
ския съюз. 
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Арх. Михаил Михайлов: 
Ще се провалят

договорени инвестиции
Зоя ИВАНОВА

“За мен смяната е нормална. Дали ще е
сега, или след месец-два е друг въпрос.
Като областен управител винаги съм рабо-
тил в интерес на хората, в интерес на еди-
нението на нацията. Винаги съм твърдял,
че за да има просперитет трябва да има ра-
ботеща икономика. Само така би имало
средства, които да се инвестират в нашите
деца, за да не заминават в чужбина, а да
остават тук.” - това каза вчера вече бив-
шият областен управител на Перник арх.
Михаил Михайлов. В тази връзка като об-
ластен управител съм търсил повече ин-
вестиции за областта. В рамките на една
година стигнахме до там, че  имам кон-
кретни покани от Минск - откъдето голям
концерн е готов да прехвърли част от
производството си тук. Амбициите ни бяха
за доста работни места тук. Имам покана
от Уляновск,където да се говори за кон-
кретни икономически стъпки. Там е голяма
българска диаспора и те имат желание да
работят с нас. Имах разговори и с предста-
вители на големия бизнес от Италия и пре-
ди няколко дни получих писмо от три от
най-големите концерна, които са готови да
инвестират в Перник. Всички тези неща са
депозирани в Министерски съвет и във вън-
шното министерство още по времето на
Пламен Орешарски. Имам писма от минис-
терството на външните работи, които дават
съгласието си да ме командироват точно
по тези проекти. Но въпреки тези проекти,
които са в полза на перничани и въпреки
одобренията аз съм освободен от сегаш-
ния служебен кабинет” - поясни арх. Ми-
хайлов.

Това, че вече няма да съм областен упра-
вител няма да ме откаже да работя и в бъ-
деще по тези ангажименти, дори и като
частно лице - каза още арх.Михайлов. 

Използвайки термините от спорта ексоб-
ластният управител каза, че когато един
мач се играе добре и се печели, не се
правят смени в отбора. А областната адми-
нистрация в Перник е една от трите в стра-
ната, която има проект по Красива Бълга-
рия, единствената администрация която
има международен проект директно от
Брюксел, имаме няколко стратегии. Не
сме имали никакви забележки по органи-
зиране и провеждане на евроизборите. Та-
ка, че явно има някакви други помисли, а
не лоша работа на областния управител, за
да се стигне до решението за неговата
смяна.

Изгоря къща в Красава
Любомира ПЕЛОВА

Къща и имущество са унищожени при
пожар в брезнишкото с. Красава.

Пламъците лумнали завчера, около
13,30 ч. в имота на 91-годишна жена. При-
чината е неправилно ползване на нагре-
вателни уреди. Изгоряла е сградата с
площ около 70 кв. м. и имуществото в нея.
Няма пострадали хора и други материал-
ни щети. Спасени са съседни селскосто-
пански постройки. 

Òðúãâàìå íà èçáîðè ñ àìáèöèÿòà çà ïîáåäà
Това каза в Перник водачът на листата на БСП - Лява България Валери Жаблянов

“ БСП приключи еди-
н мандат който беше
полезен за България,
беше направен завой
от курса на десница-
та, курс на икономия
и необосновани мизе-
рии. Курс който ние
не споделяме. Всички
онези измислици за
“финансовата ста-
билност” в която
всички се убедихме,
видяхме на дело какво
представляват - спе-
циално в областта на
банките. В предстоя-
щата кампания БСП
специално ще изтъкне
точно това - през
лятото беше подгот-
вен сценарии за дес-
табилизация на стра-
ната и БСП застана
твърдо против това.
Ние успяхме да запа-
зим баланса и стабил-
ността в изпълни-
телната власт, диало-
га в законодателната
власт и се отнесохме
отговорно към иска-
нето да се увеличи де-

Холандски гости
посрещна Радомир

Зоя ИВАНОВА

С 23 процента за година е нараснал сто-
кообменът между България и Холандия,
съобщи в Радомир посланикът на Кралство
Нидерландия у нас Том ван Оорсхот.

Той посети града по покана на местна
фирма, изнасяща 80 процента от произ-
водството си на холандския пазар. Щас-
тлив съм да видя, че има българска компа-
ния, която може да поднесе такова високо
качество, заяви Оорсхот. Той посочи, че ви-
соките технологии, сред които и тези на ра-
домирското предприятие, са с приортетно
значение за Холандия.

Радомирското дружество произвежда
модели за диги и други преградни съоръж-
ния, уточни кметът на общината Пламен
Алексиев. С помощта на холандския парт-
ньор те намират пазар и в други страни на
ЕС и САЩ. Предимството на Радомир е в
ниските разходи за труд и близостта до Со-
фия, посочи посланик Оорсхот. По думите
му главна причина холандските компании
да са малко по-скептични към правенето на
бизнес в България, е прилагането на зако-
на и спазването на неговото върховенство.

Докато не се види подобрение в право-
съдната система, в прилагането на закона,
дотогава няма да сме убедени, че Бълга-
рия трябва да бъде пълноправен член на
Шенгенското пространство, коментира още
пред журналисти Оорсхот . Позицията на
Нидерландия е, че Южен поток ще се раз-
вива, ако е в съгласие с европейските нор-
ми и разпоредби, каза още посланикът.

фицита на държава-
та. Това са позиции-
те, които ние ще из-
ложим пред българ-
ските граждани и те
да решат кой да уп-
равлява България.
БСП отива на избори
с амбицията за побе-
да” - каза още Жабл-
янов. Убеден съм, че
БСП дава един нов хо-
ризонт за развитие-
то на България
втрудните междуна-
родни и регионални
условия.

Валери Жаблянов ка-
то коментар на пос-
ледните политически
събития у нас каза, че
служебния кабинет се
опитва с всички
средства да гаранти-
ра служебна победа.”
Ние ще се противо-
поставим на това с
политически средс-
тва. Областните уп-
равители не са поли-
тически фигури. Това
са фигури които
трябва да бъдат

МВР и МОН заедно срещу дрогата
Виктория СТАНКОВА

Министерствата
на вътрешните рабо-
ти и на образование-
то стартират съв-
местни действия по
предпазване на учени-
ците от дрогата. За
целта инспектори от
детските педагоги-
чески стаи ще станат
преподаватели в учи-
лищата.

Те ще влизат най-
малко веднъж месечно
в класните стаи на де-
цата от четвърти до
десети клас, за да го-
ворят за вредата от
наркотиците. Това
трябва да става в ча-
са на класа.

Освен това дирек-
торите трябва да до-
говорят с тях бърза
връзка, в случай че

пласьори на дрога бъ-
дат забелязани около
училище.

Според школските
шефове големият
проблем е, че наркоди-
лърите най-често
причакват учениците
извън училищния
двор и те нямат пра-
во да ги санкциони-
рат, защото не са на
тяхна територия.

представители на
държавата а не на по-
литически партии в
областта. Служеб-
ният кабинет ярко
взема страна и се опи-
тва със средствата и
на изпълнителната
власт и кадровите
времена да ни върне
във времето в което
Цветан Цветанов бе-
ше и вътрешен минис-
тър и шеф на предиз-
борния щаб и този,
който броеше гласо-
вете” - каза още той.
Според Жаблянов е аб-
сурдно мълчанието
на обществото при
скандалните назначе-
ния, защото случая
Вальо Танов не е по
малко скандален от
случая Пеевски. Къде
са сега протестира-
щите, къде са морал-
ните защитници на
обществото, къде са
честните десни..- по-
пита водачът на лис-
тата на левицата в
Перник.

Силвия ГРИГОРОВА
За установени на-

рушения при експлоа-
тацията на депото
за неопасни отпадъ-
ци, община Трън е
санкционирана със 7
000 лв. от РИОСВ
Перник.

За месец юли от
експертите на 16-те
регионални инспек-
ции по околната сре-
да и водите (РИОСВ)
са извършени 2211
проверки на 2011
обекти, съобщиха
от пресцентъра на
Министерството на
околната среда и во-
дите, цитирани от
информационна аге-
нция “Фокус”. За
отстраняване на
констатирани нару-
шения са дадени 977
предписания. Съста-
вени са 82 акта, от
които 12 са за кон-
статирано неизпъл-
нение на дадени
предписания. 71 са
издадените наказа-

РИОСВ глоби община Трън
телни постановле-
ния на обща стой-
ност 265 450 лв. За
констатирано ув-
реждане или замърс-
яване на околната
среда над допусти-
мите норми и/или
при неспазване на
емисионните норми
и ограничения са на-
ложени 27 санкции

за общо 253 737 лв.
През изминалия ме-
сец са извършени
проверки за спазване
на условията в изда-
дените разрешител-
ни по Закона за опа-
зване на околната
среда, Закона за во-
дите и Закона за уп-
равление на отпадъ-
ците

Зоя ИВАНОВА
Винаги съм бил в те-

чение с проблемите на
община и на област
Перник като член на
областния съвет на
БСП. Наясно съм с
част от управленски-
те и политически
проблеми. Перник е
много силно интегри-
ран в националната
политика и заради то-
ва, че голяма част от
политическите кадри
от общината и облас-
тта представляват

част от национални-
те политически кадри
на България. Смятам
че това е голям плюс
за Перник и за разви-
тието на общината и
се надявам с успешно-
то представяне на
листата на БСП на
предстоящите избо-
ри тази традиция да
продължи - това каза
вчера в Перник вода-
чът на листата на
БСП -Лява България за
14 многомандатен ра-
йон Валери Жаблянов. 

КРИМИ
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Обсъждат се всички възможности и варианти

11 500 полицаи ще следят
за сигурността на изборите

Любомира ПЕЛОВА
Създадена е  организация за охраната на

предстоящите парламентарни избори на 5
октомври. 11 500 ченгета ще следят за си-
гурността в изборния ден, както и да няма
купуване на гласове. От МВР вече подготв-
яли списъци със стари техни познайници,
известни, че са в този „бизнес”. Проверява-
ли ги дали не са планирали нещо незаконно
и за тези избори и щели да ги държат „под
око”. Това обяви министърът на вътрешните
работи Йордан Бакалов.

Междувременно служебният премиер
Георги Близнашки заяви, че вече е била
разбита и първата група за купуване на гла-
сове, подготвяща действия за есента. Той
добави, че ЦИК е приела решение машинно
гласуване да има в 500 секции.От външното
министерство са докладвали на премиера,
че има планирани 300 секции в чужбина.

Отбелязахме деня на
хуманитарните работници

Зоя ИВАНОВА
Световният ден на благодарност към хо-

рата посветили се в помощ на останалите
беше отбелязан в цял свят.Денят е повод да
отдадем почит на хуманитарните работници,
които рискуват живота си, докато помагат
на пострадалите от войни и природни бедс-
твия по целия свят.  

Това е ден, в който зачитаме паметта на
всички хуманитарни работници, които са
атакувани, ранявани, отвлечени или дори
убити.  Това е повод да напомним колко е
важно да се спазва международното хума-
нитарно право.  

Хуманитарните работници предоставят
животоспасяваща помощ на милиони хора
по целия свят. Те поставят живота си на
риск, за да помагат на другите в конфлик-
тни зони и области засегнати от природни
бедствия. Над 700 хуманитарни работници
са загинали или са били в ситуации застра-
шаващи живота им, докато са се опитвали
да помогнат на хората в нужда. Хуманитар-
ните работници осигуряват подкрепа при
най-сериозните световни предизвикателс-
тва като глад, насилие, основано на пола,
бежанците и разселените лица, помагат на
деца, както и осигуряват чиста вода и дос-
тъп до канализация.  

Световният ден на хуманитарните дейнос-
ти (СДХД) е обявен от Общото събрание на
ООН през декември 2008 г. и се отбелязва
за първи път през август 2009 г. Датата 19
август е годишнината от бомбардировките
на Хотел Канал през 2003 г. в Багдад, къде-
то двадесет и двама хуманитарни работни-
ци на ООН са загубили живота си, включи-
телно, Върховният комисар на ООН за пра-
вата на човека и специален представител на
генералния секретар за Ирак, Серджо
Виейра де Мело.  

Този ден е в памет на всички хора, които
са загубили живота си в служба на другите
оказвайки хуманитарна помощ и за отбеля-
зване на духа, който вдъхновява хумани-
тарните дейности по целия свят. Тази годи-
на темата на (СДХД) е #Светът се нуждае от
повече #хуманитарни герои.  

За МФЧК, фокусът за СДХД 2014 г. е да се
надгражда върху нашите постоянни усилия
за защита на нашите доброволци, както и в
насърчаването на подкрепата и солидарнос-
тта с доброволците на Червения кръст и
Червения полумесец, които постоянно рис-
куват живота си в служба на другите. В Си-
рия например от началото на конфликта 37
доброволци на Червения полумесец са би-
ли убити по време на работа. В окупираната
територия на Палестина, 2-ма доброволци от
палестинския Червен полумесец са били
убити по време на скорошния конфликт и
много повече доброволци са били ранени
през последните месеци.  

Много от тези доброволци са млади хора -
млади хора, които са се ангажирали да
спасяват човешки животи чрез поставяне
собствения си живот в риск всеки ден.  

Зоя ИВАНОВА
По  инициатива на

министерството на
здравеопазването се
проведе работно съ-
вещание на всички ве-
домства, имащи от-
ношение към въпроси-
те на готовността
на страната за посре-
щане на евентуален
случай на Хеморагич-
на треска Ебола и ор-
ганизацията на про-
тивоепидемичните
мерки. Информацията
е от пресцентъра на
здравното ведомс-
тво. 

В съвещанието уча-
стваха заместник-ми-
нистърът на здравео-
пазването д-р Л. Бака-
ливанов, главният
държавен здравен ин-
спектор д-р А. Кунчев,
експерти от различни
дирекции на МЗ, МВР,
Министерство на
външните работи,
Военно медицинска
академия – Клиника по
инфекциозни болес-
ти, летище София,
Инфекциозна болница
София, Столична
РЗИ, Националния цен-
тър по заразни и па-

разитни болести и
др. По време на среща-
та бяха обсъдени
взаимодействието и
координацията на
дейностите на всич-
ки министерства и
ведомства за  осигур-
яване на ефективна
подготовката на
страната за реакция
в случай на внос на за-
боляването, мерки за
ранно откриване, хос-
питализация, диагнос-
тика и лечение на слу-
чаите, издирване на
контактни лица и ор-
ганизиране на целия

набор противоепиде-
мични мерки за недо-
пускане на разпрос-
транение на заболява-
нето в страната.

Представена и ана-
лизирана бе актуална-
та епидемична ситуа-
ция и беше оценена
опасността за внос
на вируса в Европа и в
България. Участващи-
те в срещата обсъди-
ха и препоръките на
СЗО и Европейския
център за контрол на
заболяванията и въз-
можностите на стра-
ната да отговори на
това предизвикателс-
тво. Потвърдена бе
оценката на Европей-
ския Център за кон-
трол на болестите,
че рискът от възник-
ване на случаи в Евро-
па, и в частност в на-
шата страна, може да
се оцени като относи-
телно нисък. Въпреки
това и с оглед про-
дължаването на раз-
растването на епиде-
мията в засегнатите
африкански страни
бяха набелязани кон-
кретни мерки за об-
мен на информация,
координиране на дей-
ствията в случай на

пристигане на за-
болял по въздуха или
през сухоземните и
водни входни пункто-
ве, както и при неле-
гално преминаване
през „зелена граница“.

В тази връзка до-
пълнително ще бъдат
подготвени инструк-
тивни материали за
служителите от гра-
нична полиция и рабо-
тещите в центрове-
те за настаняване на
бежанци, за медицин-
ски специалисти от
лечебната мрежа, как-
то и за някои органи-
зации, работещи с
чужденци от Афри-
канския континент.
Ще бъде проведено и
съвместно учение с
разиграване на реална
ситуация по установ-
яване на пътник с по-
вишена температура,
пристигащ на летище
София от африканска
страна, засегната от
заболяването, негова-
та изолация, тран-
спорт, хоспитализа-
ция, диагностика и ле-
чение, както и мерки-
те спрямо контак-
тните му лица в само-
лета и сред наземния
персонал.

Два екипа на ОДБХ-Перник помагат в
борбата срещу „синия език”

Силвия ГРИГОРОВА
Два  екипа от инспектори на Областната

дирекция по безопасност на храните в Пер-
ник оказва съдействие при локализирането
на огнището на зараза от „син език”. Това
информира директорът –д-р Татяна Вангело-
ва. „Като правоприемници на бившата Ре-
гионална ветеринарно-медицинска служба,
ОДБХ разполага с необходимата дезинфек-
ционна система. Тя бе приведена в готов-
ност веднага след появата на заразата. Пър-
вия ни екип замина на 30 юни.  В последс-
твие успяхме да сформираме още един екип,
който замина на 12 август. Всеки екип рабо-
ти по 12 дни и след това го сменя следва-
щият. Борбата в момента се води срещу при-
носителя на заразата, която се разпростран-
ява главно по овцете. Преносители на виру-
са на инфекцията, са дребни мушици, наре-
чени куликоиди, а заразата идва от Гърция.
Общо 18 области в страната са обхванати от
“син език” до момента, болестта е отнела
живота на близо 700 овце. В момента се из-
вършва основно дезинсекця- тоест борба
срещу летящите насекоми. Радващото е, че
в момента и времето ни помага, тъй като при
високи температури и липса на влага насе-
комите не могат да оцелеят. Така че сега и
времето е на наша страна. Проблемът е, че
хората са много уплашени, защото дори ед-
но животно от стадото да е заболяло от „син
език” се налага да се унищожат и останали-
те животни. Единствената им утеха е, че има
специална наредба, по която се извършва
обещетяването на стопаните, чиито животни
са умъртвени”, поясни д-р Вангелова.

Тя поясни, че двата екипа на ОДБХ-Перник
ще помагат докато не се локализира и уни-
щожи заразата.

ЧЕЗ организира мобилен офис в
наводнена Мизия

Силвия ГРИГОРОВА
За подпомагане на пострадалите от на-

водненията жители на град Мизия от 20 до
26 август 2014 година  всички услуги, пред-
лагани от „ЧЕЗ Електро България“ АД и
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ще се
предоставят в изнесен мобилен офис в
сградата на общината в Мизия. Работното
време на изнесения мобилен офис е
от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.

  Една седмица, със съдействието на парт-
ньора на ЧЕЗ – компанията за парични пре-
води и платежни услуги „Изипей“, потреби-
телите ще имат възможност да правят
справки, да получават информация, да зап-
латят на място дължимата за електроенер-
гия сума и да подадат заявления за всич-
ки, предоставяни от ЧЕЗ услуги, сред които
и актуализация на данните, пререгистра-
ция, електронна фактура, дистанционно об-
служване.

  При необходимост и интерес от жителите
на град Мизия, ЧЕЗ и „Изипей“ имат готов-
ност да удължат работата на мобилния офи-
с до 29 август 2014 г.

  От началото на бедствието в града до
момента служителите на ЧЕЗ са в постоя-
нна готовност за бърза реакция и възста-
новяване на електроподаването към клиен-
ти на Дружеството. Съвместната дейност на
екипите на ЧЕЗ с Кризисния щаб в Мизия
осигурява ефективната реакция за поетап-
ното възстановяване на електрозахранва-
нето в засегнатите от бедствието райони в
града, в които това е възможно и безопас-
но.

 



Рекламно  приложение

Четвъртък, 21 август 2014 г., брой 156 /5519 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.
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ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2
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0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

ЗП: 310 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне

ГАРСОНИЕРИ:

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

2. Боксониера, Изток, ет. 8, ремонт - 12 000 лв.

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

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

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

6. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Мошино, ет. 5, ПВЦ, топ място - 30 800 лв.

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

11. Изток,ет. 5,тец,2 тер. - 30 500 лв.

12. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

6. Къща, Мещица, нова двор 1 дка - 23 300 евро

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

1. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2. Изток УПИ, 333 кв.м, равен близо до Кауфланд - 24 000 евро
3. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
4. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
5. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
6. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
7. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
8. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 5 999 евро
9. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 7 777 евро
10. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката - 3 100 евро
11. с. Калище, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
12. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
13. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
14. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
15. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
16. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
17. УПИ, ДЕЛТА ХИЛ, 620 кв.м, регулация,
възможна покупка и на съседен съща площ  - 20 900 евро
18. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
 1. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3. Търговски обект -Бл.Гебрев, 93кв.м.,ъглов -410 евро

К У П У В А:
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
3. Гарсониера, ул. Струма, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
12. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
16. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 32 000 евро
17. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
18. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 39 000 лв.
22. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
23. Къща, гр. Сливница, тх., пл., РЗП: 144 кв.м, гараж, дв. 750 кв.м - 40 000 евро
24. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 11 000 лв.; 18 000 лв.
25. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
26. УПИ, Драгановец, 350 кв.м, регулация, ток, вода - 16 000 лв.

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
6. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 53 000 лв.
15. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 40 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
19. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
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, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
33. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
34. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
35. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещение, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м - 270 лв.
5. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Тева, ет. 3, ет. 4, ТЕЦ, тер. - по договаряне
3. Пашов, ТЕЦ,  ет. 3, ет. 7 - 25 000 лв.; 23 500 лв.
4. Център, ет. 1, тх.,ТЕЦ, 55 кв. м - 22 000 евро
5. Център, ул. Струма, ет. 7, ет. 2 - 28 000 лв.; 26 200 лв.
6. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - 24 000 лв.
7. Дараците, ет. 7/8/, ТЕЦ, асансьор - 23 200 лв.
8. Изток, ет. 3, ТЕЦ - 24 000 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, метална врата, ремонт - 26 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, ет., тавански

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
ет., гараж, с хубав ремонт - 63 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
19. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
20. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
21. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
22. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
23. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Албените, частично обзаведена 160 лв.
2. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучване, преустроена, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 27 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 21 000 лв.

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
2. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 32 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 5,  юг, ет. 3 - 17 000 лв.; 18 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониери, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 21 900 лв. ; 23 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
8. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 лв.
9. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
10. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 лв.; 27 000 лв.
11. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер., ТЕЦ - 27 800 лв.
13. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 39 500 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
16. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
17. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
18. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
19. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 31 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, Църква, 400 кв.м - 15 800 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 23 000 лв.
2. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.
3. Офис, Център, около Съда, ет. 3, лукс, 28 кв.м, необзаведен - 13 500 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., деветоетажните блокове, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 48 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 43 000 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 38 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, ул.Отец Пайсии, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Кракра, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
11. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
12. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
13. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 260 лв.
3. Тристаен, при Гаров район, нов, 2 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
4. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633
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00; 0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,
ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер., с алум.
дограма, теракот, с обзавеждане, 40 000 лева
/без посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503
237

Давам под наем, оборудвани кафе-аперитив,

кв. Църква, необходим ремонт, без посредник

, по договаряне- тел. 0897/816 672

Давам под наем офис с две помещения в биз-

нес центъра срещу съда в Перник. Наем по

150 лв. на едното. Тел. 0895/605 961

Давам под наем, луксозни помещения за офиси,

кв. Христо Смирненски - тел. 0988/953 050; 0899/

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, инжек-
цион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в дви-
жение. За информация тел. 0888 311 312.

Продавам или давам под наем  офис, Идеа-
лен център на Перник, 16 кв.м - тел. 076/

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

Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140 кв.м,
двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне – тел.
0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разреши-
телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,
продажба или обезщетение – тел. 0899/19 42

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти
наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

1. Давам под наем Тристаен,
при Гаров район, нов, напълно
обзаведен - 450 лв. 

2. Купувам, Двустаен, в Изток,
добър вид - до 30 000 лв.

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. - 39 000лв.

1. Двустаен, Изток, ет. 4,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 31 000 лв.  
2. Двустаен, Топ-Център,

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

588 545

Давам под наем, обзаведени стаи всяка със

собствен санитарен възел - 0888/952 264

Давам под наем, охраняемо складово помеще-

ние 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 предпочи-

тане пенсионер/ка/ - тел. 0896/ 820 644

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с

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

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение
132 кв.м, кв. Изток, топ-
място, подходящо за офи-
си, търговски представи-
телства, кафе.
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Местан: Трябва ни стабилен
кабинет, не може избори до дупка

Кабинетът реши проблема с охраната на паметника ”Шипка”
Охраната на Националния

музей „Шипка – Бузлуджа”,
НИМ и Националната
галерия за чуждестранно
изкуство ще продължи се
осъществява от МВР, реши
кабинетът.

МВР ще охранява в
рамките на определената му
обща численост и бюджет.

С акта на кабинета се
разрешава проблем,
възникнал след влизането в
сила на 1 юли т. г. на новия
Закон за МВР. В него са
изброени обектите, които
вътрешното ведомство
може да охранява, но след
сключването на договори.

В бюджета на
Министерството на
културата за 2014 г .
обаче не са предвидени
средства за такава

дейност и не съществуват резерви, които да позволят осигуряването на необходимия
финансов ресурс. 

Решението на Министерския съвет гарантира охраната на трите държавни културни
института до 31 март 2015 г. Този срок дава възможност Министерство на културата да
създаде необходимата организация за планиране и осигуряване на средства по
бюджета за 2015 г. и за провеждане на процедурата за обществена поръчка и
сключване договор за охрана.

На 12 август стана ясно, че е бил обран паметникът на връх Шипка. От витрините в
музея бяха откраднати джобен часовник, кокарда от опълченски калпак и 21 ордена и
медали, носени от участници в Шипченската епопея. Тогава беше поставен остро
проблемът с охраната.

Неправилно монтирана част
скъсала въжетата на асансьора

Неправилен монтаж на част причина да се скъсат
въжетата на асансьора-убиец в София. Не достигат
експертите, които проверяват технически
устройствата.

Причината за пропадането на асансьора в
жилищна сграда в София, при който почина 46-
годишна жена, а друга е с опасност за живота, е
скъсани въжета на кабината. 

Самите въжета са се скъсали от триенето с ролка,
която не е подходяща за този тип асансьор и
енеправилно монтирана. Това показа проверка на
място на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор. 

Председателят на агенцията Стефан Цанков каза
пред Дарик, че причината да не се задейства
клиновата защитна система е, че тя най-вероятно не
е проверявана и поддържана 5-6 години. Огледът
на място е потвърдил причината за пропадането на

асансьора, добави Цанков.
Освен скъсаните въжета, причина за тежките последствия от падането на асансьора е, че

не се е задействала защитната система, която трябвало да го спре между етажите.
„Последната защитна система - клиновата, не е сработила, което е трябвало да стане

дори и при скъсване и да спре някъде по етажите кабината. Това, което виждам, е система,
която трябва на всеки 10 дни да се проверява, всяка една година да се изпитва, а най-
вероятно не е поддържана поне 5-6 години”, заяви Цанков. 

Той посочи, че вече са започнали проверки на фирмите за техническа поддръжка и надзор
на асансьорите в страната. Приоритетно ще бъдат проверявани рисковите фирми, за които са
получавани сигнали в агенцията. Стана ясно, че 10% от проверените до момента асансьори
са неизправни.

„За мен е загадка защо е паднал асансьорът, ние не сме поканени на огледа, за да видим
какво е станало, аз научавам от медиите. Наш човек не е присъствал на огледа”, обясни
пред bTV управителят на „Лифт контрол” инж. Максим Димитров. 

Той добави, че му е адски неприятно за загиналата и ранената жена. И подчерта, че преди
две години е била променена наредбата за проверка не на една година, а на три години. 

“Можеше да бъде направена проверката по- рано, защото въжетата не се късат толкова
бързо. В случая за мен е необяснимо как се късат две въжета едновременно и асансьорът
пада като круша. Отгоре има предпазни устройства, които би трябвало да го блокират”,
допълни Димитров. 

Днес бе направена демонстрация пред журналисти как се проверява асансньор в столичния
квартал “Гоце Делчев”. Оказа се, че фирмата, която отговаря за поддръжката, е изрядна. 

Стана ясно обаче, че ”Лифт контрол” отговаря за поддръжката на 12 000 асансьора, а в нея
работят едва шестима души. 

Служители на агенцията за метрологичен контрол също признаха, че не разполагат с
достатъчно хора. На един се падали по 100 проверки месечно. За големите градове дори се
изпращат експерти от по-малките градове, поради недостиг на хора. Специалисти не скриха,
че проверките се извършват трудно и некачествено.

Независимо от резултата на изборите, трябва да
намерим формулата на стабилно управление, не може да
има вотове до дупка, заяви лидерът на ДПС Лютви
Местан.

С тази заявка той регистрира в ЦИК партията си за
участие в предсрочния парламентарен вот на 5 октомври,
внасяйки 10 012 подписа. 

Местан коментира, че след близо двугодишен период
на политическа нестабилност, през който ни се наложи
да преживеем четири, а предстои да преживеем и пето
правителство, страната се нуждае от политическо
спокойствие. 

“Всички се уморихме от самоцелната конфронтация, от
честата смяна на правителства, време е за спокойствие и
отговорно управление. Затова на тези избори гласът за ДПС
ще бъде глас за националното съгласие, за да намерим
формулата на политическа стабилност”, добави лидерът
на ДПС. 

И подчерта, че ДПС ще продължи зададената на
евровота линия на спокойна, толерантна и градивна
кампания. 

По думите му какво място ще бъде отредено на партията
е вторичен проблем. В ДПС не си поставяли непременно
цел да бъдат втора, трета, четвърта политическа сила,
важно било избирателите да оценят платформата и
ролята на партията за намирането на изхода от
политическата криза. 

Дори предубедените анализатори не били в състояние
да отрекат ролята факта, че за първи път формулировката
за необходимостта от плавен преход към политическа
стабилност беше изречена от ДПС. 

“Ще припомня, че не отдавна разгърнах едно
предположение под формата на въпрос, че след следващи
избори, не казвам непременно 5 октомври, ако гражданите
не отредят никому самостоятелно мнозинство и малко или
много зададат патова ситуация подобна на тази от 12 май
2013 година какво ще правим? Ще уморим избирателя с
избори до дупка? Това е неприемливо”, добави Местан.

По думите му от тази гледна точка в ДПС се
разграничавали от противопоставянето на различните
модели на властта - еднопартийни или коалиционни, като
по-добри и по-лоши. Той не скри предпочитанието си към
формулата на широкото политическо съгласие в
условията на реформите, които трябва да се случат, а не
биха били по силите и на най- мощната партия. 

„Аз не бих искам да избързвам с по-генерални оценки за
служебния кабинет, но струва ми се, че се усеща
необходимост от малко повече усилия от страна на премиера
за преодоляване на основателните съмнения, че кабинетът
не е равно отдалечен от всички политически сили”, каза още
Лютви Местан. 

Вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че
неговата партия е единствената, която разбира монопола
на ДПС. Така той отвърна на твърденията на
председателя на БСП Михаил Миков, че подготвят
коалиция между ГЕРБ и ДСП.

7 партии и 4 коалиции бяха регистрирани до момента в
ЦИК. Днес е крайният срок за политическите формации
да подадат документи. 
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ТВ 7ТВ 7ТВ 7ТВ 7ТВ 7 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30“Цветовете на любовта” - сериал
07:00“Тази сутрин”-
09:30“Най-доброто от “Преди обед” -
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30“Шоуто на Слави” /п./
13:30“Тайните на времето”- сериал
15:30“Цветовете на любовта” - сериал
17:00bTV Новините
17:30“Времето лети” - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00“Ферия” - сериал, с. 3, еп. 4
21:30“Изабел Кастилска” - сериал
22:30“Кухня” - сериал, с. 2, еп. 6,7
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00“Менталист: Крадецът на мисли” -
сериал, с. 4, еп. 10
01:00“Пепел от рози” - сериал
02:10“Най-доброто от “Преди обед” /п./ -
токшоу с водещи Деси и Сашо
04:00“Кухня” /п./ - сериал
04:30Най-доброто от "Cool…T" /п./

06:00 Съдебен спор
07:00"Здравей, България"
09:30"Убийства в Мидсъмър"
11:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:00Новините на Нова
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Съдебен спор" - предаване на НТВ
19:00Новините на Нова
20:00Клопка
21:00"От местопрестъплението"
22:00Новините на Нова
22:30"Отмъщението" - сериен филм
23:30Новините на Нова
23:45Спаси ме - сериен филм, 6 сезон
00:45"Убийства в Мидсъмър"
02:30Клопка - сериал
03:30"Долината на слънцето"
04:30"Перла" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:40"Карма", драма, Гърция, 2009,
сезон 1, еп. 38
06:00"Клиника на кораловия остров",
сериал, приключенски, Австралия, 2013,
07:00"Добро утро, България"
09:30"Момичето с червения шал" сериал,
романтична драма, Турция, 2011, еп. 12
10:30"Карма", драма, Гърция, 2009,
сезон 1, еп. 39;
11:30"Кръвни сестри", сериал, Русия,
Украйна, 2006, еп. 15
12:30Новини
13:00"Мъртвата зона", сериал, драма,
14:00"Отчаяни съпруги", сериал,
комедия, САЩ, 2009, сезон 8, еп. 8;
15:00"Татенце", сериал, комедия
15:30Новини
16:00"Момичето с червения шал" сериал,
романтична драма, Турция, 2011, еп. 85;
17:00"Нюзрум", дискусионно студио
18:30НОВИНИ, централна емисия
19:30"Забранена любов: Майорка",
сериал, романтична драмаса Джанк
20:30"Великолепният век", сериал,
21:30"От местопрестъплението: Ню
Йорк", криминален сериал
22:30Новини
23:00"Добрата съпруга", драма, САЩ,
2009, сезон 3, еп. 9;
00:00"Герои", сериал, фантастика
01:00"Sex, лъжи & TV: 8 дни в
седмицата", български сериал
01:55"Истинска кръв", фантастика
02:40Новини
03:10"Момичето с червения шал" сериал,
03:55"Декстър", криминален сериал,
САЩ, сезон 6, еп. 9
04:45"Добрата съпруга", драма,

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Още от сутринта

телефонът ще е неиз-
менна част от днев-

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко нервни ще се

чувствате днес, ще ви
се струва, че всички се

опитват да се заяждат с вас и ви
търсят кусури. Ще имате
достатъчно енергия.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Решили сте точно

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

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Съвсем не лек ден в

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Няма да се оплачете

от липса на работа.
Важното е да

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ден за действие. Още

от сутринта ще дей-
ствате добре организирано и целена-
сочено, че чак самите вие ще остане-
те изненадани от себе си.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Малко консерва-

тивно ще действа-
те днес,но вие знае-
те защо. И се гриже-

те добре за финансите си,защото
май харчите повече, отколкото

имате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ще ви вълнуват

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста неща са ви

се струпали за
вършене. Направете

си план и се опитайте да го
спазвате. Определено няма да
можете да проявите много

творчество.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Заредени с планове

започвате деня. Дано ви стигнат
силите да ги осъществите.
Работете главно в екип по този

начин нещата ще се
развиват най-добре.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес бихте могли

успешно да възстановите загубени
контакти .

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще успеете

да съчетаете прия-
тното с полезното. Идеи ще имате
в изобилие само трябва да намерите
кой да ги изпълни под ваше ръко-
водство.
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Виктория СТАНКОВА

Êàíàë 3 ïðåìåñòè ìà÷à íà „÷óêîâåòå”
Срещата с „Оборище” ще се играе от 16 часа в неделя

пулярния отбор в
Югозападна Бълга-
рия срещу отбора,
разполагащ с най-
голям бюджет.”По-
лучихме известие
от Зоналния съвет,
че двубоят в неделя
ще бъде от 16 часа.
Въпреки че двубоят
ще бъде предаван по
телевизията, се над-
яваме от подкрепа.
Сигурни сме, че при-
вържениците на
футбола в Перник
ще бъдат на трибу-
ните, за да покажат
какво значи Миньор.
Футболистите се

Страницата подготви Яне Анестиев

ще има промени.
Дербито на втория
кръг на Югозападна-
та “В” група между
отборите на Ми-
ньор и Оборище ще
се играе с два часа
по-рано от предвари-
телно обявената
програма, обявиха
от пернишкия клуб.
Срещата ще бъде
предавана пряко по
Канал 3 и това е при-
чината за измества-
нето на началния
час. Мачът се оча-
ква с огромен инте-
рес, тъй като про-
тивопоставя най-по-

Казийски пак не иска 
да играе за България

Матей Казийски се завърна в италиан-
ския Тренто, след като прекара година в
турския Халкбанк. Българинът коментира,
че се чувства развълнуван от повторния
си дебют в тима и подчерта, че Радостин
Стойчев е бил в основата на решението
му. Българинът е попитан дали готви зав-
ръщане и в националния отбор по волей-
бол, на което отговори кратко и ясно - Не,
няма шанс да играя за България.Казийски
заяви, че Тренто има нужда от високи, но
не конкретни цели, за да се развива и да
печели.

Шотландец евентуално
ще замества Божинов
“Левски” се подготвя за бъдещ трансфер

на Валери Божинов в английския Уест Хям
и продължава да му търси заместник.След
като чаканият преди време на “Герена”
французин Дани Н`Гесан предпочете рус-
кия Криля Советов, сега Гонзо и компания
имат нов вариант за нападател. “Сините”
се хвърлили око на шотландски голмай-
стор. Нападателят е типичен номер 9 и раз-
полага със солиден опит по терените на
Острова. Все още не е известно името му и
това дали въпросният със сигурност ще
подпише с “Левски” или е просто резер-
вен вариант при сделка с Божинов. 

 

нуждаят от подкре-
па, за да почувс-
тват, че носят фла-
нелката на един от
най-обичаните клу-
бове в България”, ка-
заха от ръководс-
твото на Миньор.
Футболистите на
гостите са с доста
сериозни проблемио-
не от психическо ес-
тество, тъй като
трябва задължител-
но да спецелят мача,
тъй като в първия
кръг допуснаха дома-
кинска издънка, за-
вършвайки 1:1 срещу
тима на „Велбъжд”.

И пернишки фенове на ЦСКА
на протест срещу Сашетата

 Феновете на ЦСКА предприеха нов про-
тест. Този път той е насочен към ръко-
водството заради неспазеното обещание
на Александър Томов и Александър Тодо-
ров. Двамата бяха дали мъжката си дума,
че в началото на сезона Сектор “Г” ще бъ-
де напълно ремонтиран и готов. След това
крайният срок бе поставен за първото до-
макинство срещу Хасково, но сега послед-
ва поредното отлагане.Запалянковците
реагираха остро, публикувайки ето този
текст в официалния си сай-
т fanclub.sektorg.bg. Армейци, Както всич-
ки знаем, ръководството на нашия любим
клуб още след края на миналия сезон пое
ангажимент Сектор „Г” да е готов за нача-
лото на този. Но дълго време през лятната
пауза работата въобще не стартираше. От
клуба изтъкваха като причини различни
административни пречки. Дори се наложи
хора от организираните привърженици да
проявяват самоинициатива и да се свър-
жат със съответните общински комисии,
за да проверят как реално стоят нещата.В
крайна сметка няколко седмици преди
първия ни мач на ст. „Българска армия”
започна някаква работа по Сектор „Г”, но
всичко ставаше с изключително бавни
темпове, а бройката на строителите под-
хождаше повече за ремонт на банята вкъ-
щи. Въпреки всички изброени обстоятелс-
тва, ръководните фактори в ЦСКА продъл-
жаваха да повтарят пред медии, по срещи
с привърженици и т.н., че Северната три-
буна ще бъде готова за първото ни дома-
кинство. На всички, които посещаваха
„Армията” и през летните месеци, им беше
ясно, че това е много малко вероятно да
се случи. Дойде и домакинството срещу
Хасково, в което отново ни се наложи да
бъдем в сектор „В”. Този път обаче някол-
ко хиляди човека успяха да видят с очите
си докъде са стигнали ремонтите. За всеки
здравомислещ човек беше ясно, че Сек-
тор „Г” няма как да е готов след две сед-
мици за мача с Марек. Въпреки това г-н
Томов заяви противното пред медиите
след срещата с Хасково...Винаги сме били
на мнение, че и най-неприятната истина е
по-добра от хиляди красиви обещания. Не
само, когато става дума за Сектор „Г”, но
и по всички въпроси свързани с положе-
нието в нашия клуб. Нека припомним, че
подобни многократно давани и неизпъл-
нени обещания доведоха и до напускане-
то на един от най-добрите ни футболисти.
Също нееднократно сме заявявали, че за
нас приоритет са подобряването на базата
и школата на клуба, стабилизирането на
финансовото положение, а не гръмките се-
лекции и търсенето на бързи резулта-
ти.Сектор „Г” е неразделна част от тези
приоритети. Виждаме обаче каква е брой-
ката на новите футболисти и каква е сума-
та от месечните им заплати, виждаме и до-
къде е стигнал ремонтът на нашия Сек-
тор... Поради всичко изброено взехме ре-
шение на мача с Марек да няма организи-
рана подкрепа. Ние ще бъдем на стадиона,
но нашите песни няма да огласят „Армия-
та”, нашите знамена няма да са там, както
няма да ги има и всички останали елемен-
ти, които създават неповторима атмосфе-
ра в „червената” агитка. Призоваваме
всички да бъдат на стадиона, но просто, за
да изгледат мача и да се видят с приятели.
Нашата подкрепа ще се завърне, когато и
ние се завърнем в нашия дом. След дълго-
то чакане, няколко седмици повече не са
основният проблем. Въпросът е принци-
пен – за пореден път многократно бяха
повтаряни обещания, които не бяха из-
пълнени.

1956”. Последният
мач на жълто-черни-
те е срещу настоя-
щия шампион на щата
Илинойс - “Vikings”.
Припомняме ви, че та-
зи година “Миньор”
Чикаго игра на полу-
финал в турнира, къ-
дето отпадна от дру-
гия финалист “Naper-
ville Strikers”. Адреса на
на игрищата е: 601
Wille Rd, Des Plaines, IL,
60018 (Majewski Metro
Park). Мачовете са на
голям терен, две по-
лувремена по 20-сет
минути, без почивка.

Ето и програмата на
“жълто-черните” за
събота 23 август:
10:30 АМ “Миньор”
Чикаго - “Швабен” (иг-
рище 2) 13:30  ”Ми-
ньор” Чикаго - “Юнай-
тед Сърбс” (игрище 1)
17,00 ”Миньор” Чика-
го - “Грийн Лайт” (иг-
рище 1) Неделя 24 ав-
густ: 9:00 “Миньор”
Чикаго - “Хеленик
Юнайтед” (игрище 2)
12:45  ”Миньор” Чика-
го - “Стинг” (игрище
2) 14,15 ”Миньор” Чи-
каго - “Викингс” (игри-
ще 2)

“ М и н ь о р ” (   Ч и к а -
го) се събира преди
втория полусезон на
силен турнир Най-доб-
рият изцяло българ-
ски отбор зад граница
“Миньор” Чикаго ще
стартира подготов-
ката си, за втория по-
лусезон в най-силната
Метропилитан Сокър
Лийг за аматьори в
САЩ, с участие на
традиционно силният
турнир “Stefan Zimmer
Memorial Tournament”.
“Чуковете” ще се пус-
нат в най-силната “о-
творена” група, те
имаха близо два месе-
ца почивка преди вто-
рия полусезон и на
турнира ще се види
формата на футбо-
листите, преди пър-
вия мач от есенния
дял на шампионата
срещу “Меджик”. “Ми-
ньор” Чикаго ще има
честа да се изправи
срещу най-силните
отбори в Илинойс, ка-
то немските отбори
“Schwaben AC 1926” и
организаторите на
турнира “Green White

„Миньор”(Чикаго) се пуска
на силен турнир преди сезона

Телевизията е се-
риозна сила и в това
ще се убедят и фе-
новете на перниш-

кия футболен от-
бор.  Още при публи-
куването на програ-
мата беше ясно, че 

ЧЕТИРИ ОТБОРА ЩЕ ИГРАЯТ
НА ТУРНИР В ДРЕН В СЪБОТА

Традиционен турнир за купата „Верила” ще се проведе в
сдъбота в село Дрен с начален час 10,00 часа. Четири отбо-
ра от областта са заявили участие – това са тимовете на до-
макините от „Верила”, „Дружба”(Мещица), „Габер”(Габров
дол) и „Черногорец”(Ноевци). С оглед на топлото време ще
се играят две полувремена по 30 минути,за да може турни-
рът да приключи в рамките на един ден. Победителят ще
вземе поредната купа „Верила”
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Öàðåâî – ñòîëèöà íà ìëàäåæêèÿ áã ðîê
Младежкият фестивал ще се проведе в събота

brake– метъл група с
хип-хоп вокали, която
често наричат „Бъл-
гарските „Рамщайн”. В
бандата са четири
момчета, които зала-
лагат не само на музи-
ката, но и на визията,
на сценичното шоу.
Според тях хората
ходят на концерти не
само за да слушат, но
и да видят нещо раз-
лично и атрактивно.
Феновете им са шаре-
ни - от почитатели на
тежкия метъл до хо-
ра, които не харесват
този стил, но симпа-
тизират на бандата
заради специфичната
музика и сценичното
шоу, които правят.

Осигуриха още 4 милиона лева
за Фонда за лечение на деца

Зоя ИВАНОВА
Още 4 млн. лв. са осигурени за дейността

на Фонда за лечение на деца в чужбина, об-
яви пред bTV директорът Павел Алексан-
дров, който беше върнат на поста от слу-
жебния министър д-р Мирослав Ненков, го-
дина след като беше освободен от предиш-
ния министър д-р Таня Андреева.

Парите са осигурени от Министерството
на финансите след разговор на д-р Ненков
с финансовия министър Румен Порожанов.
„Фондът имаше заложени около 6 млн. лв. -
парите бяха малко и не бяха планирани доб-
ре. Тези пари са изхарчени, но Фондът мо-
же да разчита на още 4 млн. лв. до края на
годината”, обясни Александров.Той обеща
да бъдат предприети мерки за организира-
не на средствата по ефективен начин. На
среща със зам.-министрите на здравеопаз-
ването ще бъдат обсъдени възможности за
стабилизиране на Фонда.

По думите на Александров, има съмнение
за дублиране на разходите, заради което
парите са свършили малко след средата на
годината. Към момента е финансирано ле-
чението на 700 деца, предстои разглежда-
нето на случаите на 30 деца.

„Очакваме до края на годината да е за-
почнало лечението на около 600 деца, има-
ме клиники в чужбина, с които работим,
имаме остатъци, които ще съберем. Хубаво
е да успокоим родителите, че ще направим
всичко възможно и няма проблем с Фонда”,
увери Павел Александров.

„Фондът не финансира само лечение, кое-
то не се извършва в България - случаят е
особен заради клиничните пътеки и това, че
не го приемат в болници. Фондът е точно за
това - да подпомага системата за случаи, в
които тя не се справя”, коментира Павел
Александров.

 

Виктория СТАНКОВА
Три бг рок банди ще

се вихрят на осмото
издание на Младежкия
фестивал „Жреци на
музите” на 23 август
в Царево. „Soulsburn”,
„Electric Dragon”и
„Crashbrake” ще зарад-
ват почитателите на
по-твърдия саунд с
най-култовите си пар-
чета. 

В 19.30 на сцената
на централния площад
в Царево ще се качат
Soulsburn. Фестива-
лът ще бъде дебют за
създадената тази го-

дина група, определ-
яща стила си като
Hard’n’Heavy. Вокалис-
тката Ефи и компания
ще подгреят публика-
та с авторски парче-
та и кавъри.

Българската нин-
тендо-пънк група
„Electric dragon” е вто-
рата група, която ще
участва в рок съби-
тието. Те са известни
с уникалния си стил,
който наричат „8-bit
nintendo punk“. Зву-
кът им по-общо се
вписва в жанра electro-
rock и съчетава еле-

менти на electro, punk-
rock, rap и chiptunes.
Групата, освен в Бъл-
гария, се радва на фе-
нове от САЩ, Канада
и Русия. Зад гърба си
имат издадени незави-
симо 2 албума, 1 EP и
няколко сингъла. Ан-
т и к о м ф о р м и с т к и
текстове и музика с
послания за независи-
мост, за освобождава-
не от авторитети и
здраво експерименти-
ране – това са Electric
Dragon.

Хедлайнерите на ве-
черта ще бъдат Crash-

Музикантите обичат
да изненадват публи-
ката си, което фено-
вете със сигурност
ще усетят.

До момента на тра-
диционната рок вечер
в рамките на фестива-
ла са свирили родните
банди „Габана”, „Док-
торс Гого Бенд”, „Бод-
ра смяна”, „Egodraft”,
„Maze”, „DSOL”, „Art-
mospheric Band”, „Roc-
co e Freddy”, „Gunpow-
der”, Коцето Калки, Pa-
per Wings , Летците ,
Acoustic Corporation,
Bright Sight, Hellrider ,
S.D.X., както и маке-
донците „Eye Cue” и
„Bad Memory” от Сър-
бия. 


