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ИНТЕРНЕТ САЙТ

ние на обявяването
на независима Бълга-
рия през далечната
1908 година.

„През 1908 година
България обявява
своята независимост
и не само повишава
своя международен
авторитет и не само
получава правото да
обявява война и да
сключва мир, но пре-
ди всичко извоюва
правото си сама да
решава своите съдби-
ни. В ден като днеш-
ния ние сме длъжни
да помним завета на
дейците на българ-
ското национално-ос-
вободително движе-
ние, на строителите
на нова България и
онези, които дръзна-
ха да подготвят и
реализират българ-
ската независимост
– за повече полити-
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Празникът събра управляващи, политици и граждани
Милена ПЕТРОВА

Денят на независи-
мостта и хубавият
септемврийски топъл
ден събра стотици
перничани пред Дво-
реца на културата на
общоградското тър-
жество по повод
празника. Денят на не-
зависимостта събра
на едно място и поли-
тиците и кандидат-
депутати от няколко
листи.

С изпълнение на хим-
на на РБългария и из-
дигане на национал-
ния флаг започна офи-
циално тържество-
то, на което тон даде
Духовият оркестър
под диригентството
на Трифон Трифонов.

Поздрав към перни-
чани отправи ВрИД
кмет Илинка Никифо-
рова, която говори за
историческото значе-
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Зачатие
на св. Иоан

Предтеча

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
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Криза
на газта

Някак си тихомълком все
още далечната зима започна да нашепва
газови мотиви. Вероятността по някое
време да сърбаме попарата на руската
мечка засега се разглежда като хипоте-
тична, обаче управляващите в момента
комай са най-радостни, че през зимата
няма да са на власт. Замирисването на
газ винаги е взривоопасно. Собственици-
те на газови уреди знаят защо. Държав-
ниците – още повече.

Да не излезе пак, че покрай Украйна ще
го отнесем ние. Заради изборите темата
е почти табу, ама след 5-ти октомври –
да му мислим. Засега единственото хуба-
во е, че темата за газовата криза се нала-
га като постоянна величина и свикваме с
нея. Както с другите зимни „екстри”, ка-
то например парното. Така украинско –
руската „дружба” ще ни приобщи към се-
бе си, че ще затракаме зъби от приятел-
ски чувства.

За да се питаме отново къде ни е ди-
версификацията и дали братският гръц-
ки народ ще си отвърти кранчето, за да
спаси комшията? По теорията на вероя-
тностите да, но по практиката на мизе-
руващите, освен да чакаме да ни се раз-
мине, друго спасение няма.

Валентин ВАРАДИНОВ

Пробив на шламопровод оцвети река Струма в сиво

ческа воля да градим
и съхраняваме, да раз-
виваме българската
държава и да градим
собственото си бъде-
ще. Затова трябва да
си спомним и да си
повтаряме, че бъл-

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

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

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

Силвия ГРИГОРОВА
В петък, рано сут-

ринта, река Струма
потече сива. Това, ос-
нователно разтрево-
жи перничани, които
сигнализираха в ре-
дакцията на вестни-
ка.  При направената
репортерска провер-
ка се оказа, че в Ре-
гионалната инспек-
ция по околната сре-
да и водите в Перник
сигналът за замърс-

ÏÓÁËÈ×ÅÍ ÄÅÁÀÒ
Â ÐÀÄÎÌÈÐ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÏÐÈÁËÈÆÈ
ËÈÄÅÐÈÒÅ

СТР. 4

СТР. 3

СТР. 11

На страница 2

ÑÒÅÔÀÍÎ ÏÎÏÎÂÑÊÈ
ÎÒÊÐÈ ÈÇËÎÆÁÀ

гарската кауза е ус-
пявала тогава, кога-
то политиците са
действали като ис-
тински национални
лидери и когато са за-
гърбвали своите пар-
тийни дребни смет-

ки, своите лични и
групови пристрас-
тия”- това каза в
приветственото си
слово Илинка Никифо-
рова.

яването на реката е
получен около 7.30 ч.
 Екип от експерти на
РИОСВ са извършили
проверка на място в
8.30ч. „Констатирах-
ме, че цвета на вода-
та в реката е сив. За-
почнахме  съвместна
проверка за установ-
яване на източника
на замърсяването.
Така стигнахме до ра-
йона на кв. „Калкас”,
където установихме,

че има спукан шла-
мопровод на първа
багерна група за сгу-
роотвал „7-ми сеп-
тември”. Уведомихме
веднага Изпълнител-
ната агенция по око-
лна среда, за да се
вземат необходими-
те проби за установ-
яване на степента на
замърсяване на вода-
та.

На страница 12
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Ïðîáèâ íà øëàìîïðîâîä  îöâåòè ðåêà Ñòðóìà â ñèâî
Няма санкции за „Топлофикация” – реагирали бързо и компетентно за отстраняване на проблема

Ръководството на
„Топлофикация Пер-
ник” реагира веднага.
Подаването на шлам
от ТЕЦ”Република” бе-
ше прехвърлено на
трета багерна група и
се пристъпи към от-
страняването на ава-
рията. Пробивът на
шламопровода  се дъл-
жи на протриване на
металната тръба, по
която върви шлама в
резултат на триене-
то. Това е довело до
пробив на тръбата,
от който се е появил
теч на шлам в реката”,
поясни на брифинг ди-
ректорът на еко ин-
спекцията – Огнян Бо-
рисов. Според екоек-
спертите, при провер-
ката на място са взе-
ти проби от водата,
съвместно с лабора-
тория на ИАОС. Взети
са проби от  канала
под моста на извън-
градска магистрала,
преди вливане в река
Струма. Освен това
са взети проби от ре-
ка Струма и при моста
на кв. „Иван Пашов“.
На място са измерени

следните  показатели:
рН=8.4, ел. проводи-
мост - 1237 микроси-
менса на см.; разтво-
рен кислород - 6,5 мг/л.;
процентно насищане
69,2 % и тепература
16.8 С, които са в нор-
мални граници за кате-
горията на реката в
този участък, съглас-
но Наредба № 4/2012г.
за характеризиране на
повърхностните води.
Мнението на експер-
тите е, че показатели-
те са в нормална гра-
ница за категорията
водоприемник.  На въп-
рос на журналисти-
при проверката уста-
новена ли е измряла ри-
ба в реката, еколозите
бяха категорични, че
при направения оглед,
от центъра до над
б е н з и н о с т а н ц и я
„Шел”, не е видяна ни-
то една умряла риба.
Екоекспертите об-
ясняват това с факта,
че при подаването на
шлама към шламохра-
нилището, съотноше-
нието между него и во-
дата вместо 1:10,
„Топлофикация” го по-
дава 1:30 с цел да се на-
мали именно триене-

Ремонтът на площада
по график,ще стане ли
готов за Деня на града?

Любомира ПЕЛОВА
Как върви ремонта на централната

градска зона и ще стане ли тя готова
за Деня на града – 19-ти октомври, бе
един от въпросите, зададени към ВрИД
кмета Илинка Никифорова на послед-
ното заседание на ОбС. От говорът бе,
че обновяването, което се изнършва по
проекта  „Зелена и достъпна градска
среда” върви по график. Реденето на
новите плочки по ул.”Търговска” и
пред комплекс „Струма” е завършено
на 90 процента, на финалната права е и
обновяването на района около градин-
ката зад гимназията. Дали обаче пло-
щадът ще е готов за Деня на града, не
стан ясно. Най-вероятно – не. Разкопа-
но е общирно пространство, в края на
работната седмица бе затворена и
тясната ивица, по които перничани мо-
жеха да пресекат площада от сградата
на ДСК до Синдикалния дом. Тротоари-
те след дъждовете са разкаляни, жите-
ли и гости на областния град се чудят
от къде да минат, губят ценно време,
тъй като единствения начин да стигнат
от площада пред черквата доул.”Тър-
говска” са обиколните маршрути. Съ-
ветници, в т.ч. и председателят на ОбС
Милан Миланов смятат, че за удобство
на перничани е трябвало да бъдат из-
градени т.н. „времянки”, за да се уле-
сни най-вече придвижването на въз-
растните хора и на майките с деца.

Ремонтите по проекта трябва да прик-
лючат през май следващата година. От
общинската управа неколкократно зая-
виха, че бъде направено всичко въз-
можно площадът да стане  готов за
Международния фестивал на карнавал-
ните игри „Сурва”  в края на януари.
Навлязохме обаче в сезона на дъждо-
вете, които могат да попречат на добри-
те намерения.

Пернишки мотиви в Арт салона
Милена ПЕТРОВА

На 23 септември в галерия Арт салон в Пер-
ник ще бъде представена изложба от графи-
ки от фонда на галерията. Изложбата е наре-
чена „Пернишки мотиви“.„Пернишки мотиви“
е първата за сезона изложба в Арт салона.
Експозицията ще включва картини от фонда
на Галерията.

Във фонда на Галерията има ценни творби,
сред които графики на Румен Скорчев, Петър
Чуклев, Райчо Чакъров, Любо Чакъров, За-
фир Йончев, Николай Вълчанов, Иван Нинов.

то, а от там и корози-
рането на тръбите,
по които се пренася
 водата. Освен това, в
шлама няма никакви хи-
микали, които да дове-
дат до отравяне на ри-
бата.

Според Огнян Бори-
сов, при сигнала за ава-
рия, ръководството
на „Топлофикация Пер-
ник” е  изпратило вед-
нага работна група за
отстраняване на ава-
рията. В изпълнение на
Условие 7.2. от издаде-
ното комплексно раз-
решително- № 296/
2008г., дружеството е
уведомило веднага
РИОСВ – Перник за ава-
рийната ситуация,
както и за предприе-
тите действия от
страна на оператора.
Като причина за про-
бива е посочено абра-
зивното износване на
шламопровода вследс-
твие на високото нал-
ягане при депониране-
то на шлама в сгу-
роотвала. Това, според
шефа на РИОСВ, озна-
чава, че топлофика-
ционното дружество
е изпълнило всички
изисквания, предвиде-

ни в комплексното раз-
решително, при ава-
рийна ситуация. По
тази причина няма за-
конни основания да бъ-
де налагана санкция на
дружеството.За „Съ-
перник” изпълнител-
ният директор на
„Топлофикация Пер-
ник”- инж. Кремен Геор-
гиев заяви, че подава-
нето на шлама към сгу-
роотвал „7-ми септем-
ври” се извършва от
три багерни бригади.
„В ранната утрин в пе-
тък, преди още да
бяхме уведомени за
аварията, ние прехвър-
лихме подаването на
шлама на трета багер-
на група. Веднага след
получаването на сиг-
нала изпратихме ра-

ботна група на място-
то на аварията. Повре-
дата беше отстранена
за много кратко време,
а поради прехвърляне-
то на шлама към тре-
та багерна група, изли-
ва в реката беше спрян
много бързо”.На прес-
конференцията, дирек-
торът на РИОСВ под-
черта, че при сигнала
за авария са се отзова-
ли веднага Гражданска
защита,  главният ин-
женер на Община Пер-
ник и специалистът по
екология в общината.
Огнян Борисов благо-
дари за съдействието
на всички институции.

Към 13.30ч водата в
река Струма започна
постепенно да възвръ-
ща нормалния си цвят. 
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Любомира ПЕЛОВА
Общинският съвет

в Перник даде стано-
вище да бъде предло-
жено на президента
на България да бъдат
опростени задълже-
нията към НОИ на
три майки от Перник,
които са получавали
обезщетения, докато
децата им са посеща-
вали детски ясли.

Едната от тях пи-
ше, че е самотна май-
ка на две деца, които
отглежда сама. Зара-
ди задължението
към НОИ цялото й
трудово възнаграж-
дение е запорирано и
тя разчита за из-
дръжката на семей-
ството си еди-
нствено на издръжка
от 100 лв, която

буквално обрича де-
цата на 7 и 8 години
на мизерия.

Самотна майка е и
втората от молещи-
те за съдействие
млади майки. Тя пояс-
нява, че работи, но
месечното й възнаг-
раждение е 384 лв,
което заедно с 85-те
лева детски надбавки
прави невъзможно

Майки искат опростени задължения към НОИ
изчистването на за-
дълженията й към
НОИ. Третата мйка е
безработна. Трите
майки обясниха нару-
шението си с неясно-
та в закона, дали обе-
зщетението се спира
и при настаняване в
ясла или само в со-
циален дом. Всички
те получиха разпо-
реждания за връщане

на обезщетенията в
размер на общо 104
000 лв.

Скандалът с непра-
вомерните обезщете-
ния гръмна в начало-
то на 2010 г., когато
ревизорите на НОИ
засякоха, че майки ма-
сово дават децата си
на ясла, без да прекъс-
ват отпуска си за гле-
дане на малко дете.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Канди-
датите за
народни
предста-
вители от
К о а л и -
ция АБВ
– Перни-
к  и
структу -
рите на
партията
в цялата
о б л а с т

се включиха в тържествата, посветени на 106-та годишнина от обявяването
на България за независима държава. Станислава Антова, Георги Георгиев
, Адриана Иванова и Светлана Николаева  присъстваха на ритуала по изди-
гане на националния флаг пред Двореца на културата. В празничната прог-
рама се изявиха млади и талантливи певци и танцьори.Ден преди празника
на независимостта кандидат депутатите от АБВ бяха на посещение в Трън.

Искаме работа, не може повече да се живее така, това споделиха трънча-
ни пред водача на листата на АБВ Росица Янакиева и останалите кандида-
ти за народни представители – Лъчезар Никифоров, Станислава Антова,
Мария Захариева и Георги Георгиев, които направиха няколкочасова оби-
колка на града.„Зная, че тук в Трън най-големият проблем е безработицата.
На територията на града няма нито една производствена структура, освен

АБВ - Перник се включи в честванията за Деня на независимостта
държавните. В подобни райони трябват специални политики, за да се стиму-
лира инвестирането на място” , сподели Янакиева. Тя припомни, че в Трън
трябваше да се строи фабрика за пелети, но това не се случи, защото ве-
роятно би отнело монопола върху населението .Държавата трябва да се на-
меси по-решително в борбата с безработицата. Социалните програми не
трябва да обхващат само хора за неквалифициран труд, но и такива с ква-
лификация. .

Нужна е спешна реформа и в пенсионната система, защото некадърното
управление на ГЕРБ и БСП изпразниха пенсионните фондове и пенсионери-
те трябва да разчитат само на работещите към момента, обясниха на трън-
чани кандидатите за народни представители от АБВ и ги призоваха, за да
има промяна да гласуват с бюлетина №14.Водачът на листата Росица Яна-
киева коментира, че трябва спешна реформа и в здравеопазването. „В мо-
мента болниците са пред затваряне , защото плащанията към тях от НЗОК
закъсняват с месеци. Текучеството сред лекарите и медицинският персо-
нал е страшно , повечето медицински специалисти отиват на работа в чуж-
бина – скоро няма да има кой да ни лекува”, обясни Янакиева. Тя сподели
и за битката, която е водила, като народен представител, за да бъде спасе-
на трънската болница, която за съжаление бе затворена.В събота  кандида-
тите за народни представители от коалиция АБВ в Перник - Росица Янакие-
ва, Лъчезар Никифоров, Георги Георгиев, Мария Захариева и Станислава
Антова се срещнаха с жителите на село Дивотино. Те изказаха специална
благодарност на водача на листата и кмет на община Перник Росица Яна-
киева за реконструирания парк, който бе изцяло обновен. Той разполага с
уреди за фитнес на открито и с игрище с изкуствена настилка.

ГЛАСУВАЙТЕ ЗА АБВ С БЮЛЕТИНА № 14
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37-те картини са рисувани последните три години

Закопчаха Барона за измама
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е задържан за измама, след
като в полицията е бил подаден сигнал от
собственик на търговски обект, че е изма-
мен със сумата от 70 лева. Мъж, пред-
ставящ се за работник от фирма за подмяна
на плочки, му обещал, да ги смени пред
обекта му по-рано от предвиденото в сроко-
вете. Взел парите и повече не се върнал.

Органите на реда предприели разследва-
не и много бързо стигнали до стария си поз-
найник – 40-годишния Николай К. - Барона.
Той е криминално проявен, познат с мно-
жество кражби и измами. Предлагал  на хо-
рата да им продава машини, хранителни
продукти и телефони. Взимал парите и след
това не се появявал. Барона е изтърпял
няколко ефективни присъди основно за
кражби.

Работата по документиране на цялостната
му престъпна дейност продължава.

От полицията напомнят на гражданите, да
не се доверяват на непознати и под никакъв
предлог да не дават пари за подобни при-
мамливи предложения. В голямата си част
от случаите, става въпрос за измами.

Свободните работни
места вече и онлайн

Силвия ГРИГОРОВА
  Работодателите вече имат възмож-

ността да заявяват свободни работни
места онлайн- на сайта на Агенцията
по заетостта. Това информира директо-
рът на Дирекция „Бюро по труда” в
Перник- Росен Симеонов. Новата он-
лайн услуга позволява на работодате-
лите да спестят време, подавайки
своите заявки дистанционно, без да
се налага да посещават бюрата по
труда. След като работодателят попъл-
ни коректно всички необходими поле-
та в заявката на електронния сайт на
Агенцията по заетостта, тя ще се обра-
ботва от трудов посредник. Информа-
цията за свободните работни места ще
се въвежда в общата база данни на
агенцията, където се намират и всички
останали заявки, подадени на хартиен
носител в бюрата по труда. „До момен-
та над 10 работодатели вече са се въз-
ползвали от предоставената им нова
възможност. Така и информацията
достига по-бързо до хората, които са
се озовали на трудовата борса. Пре-
доставената нова възможност за из-
ползване на услугите на Агенцията по
заетостта, не изключва и не огранича-
ва възможността на работодателите да
подават заявките си на място в бюра-
та, по телефона или по електронна по-
ща, както и да се възползват от инди-
видуалните консултации с трудовите
посредници”, поясни Росен Симеонов.
Той напомни, че продължава приема
на документи на кандидати по  програ-
ма „Старт на кариерата”. Крайният
срок изтича на 30.09.2014г.

Милена ПЕТРОВА
Художникът Сте-

фано Поповски от-
кри изложба в гале-
рия “Любен Гайда-
ров” в ОК “Дворец на
културата” - Перник.
Експозицията включ-
ва различни пейзажи
и натюрморт. Авто-
рът представи 37
картини, нарисувани
през последните 3 го-
дини.

Директорът на Га-
лерия Перник Елена

Темелкова представи
Стефано Поповски и
му благодари, че след
престижни галерии
по цял свят, той от-
крива изложба в Пер-
ник. Тя добави, че
след спокойното и
пъстро лято сега мо-
жем да му се насла-
дим в картините на
художника. Специал-
на изненада за всички
гости на откриване-
то бе кратка музи-
кална програма от Ка-

мерен хор “Иван Топа-
лов” към ОК “Дворец
на културата”.

Стефано Поповски
от своя страна бла-
годари за поканата
на Художествена га-
лерия - Перник. Творе-
цът сподели, че кар-
тините изобразяват
места, които са му
направили силно впе-
чатление. Той разка-
за, че това е второ-
то му идване в Пер-
ник и градът му ха-

ресва и скоро бихме
могли да видим град-
ския парк в някое от
произведенията му.
Творецът каза също,
че е впечатлен от
прекрасната галерия
и в градове като род-
ния му Пловдив мо-
гат само да мечтаят
за такава.

Директорът на ди-
рекция “Култура и
образование” в Об-
щина Перник Снежан-
ка Викторова откри
изложбата и увери,
че това е само нача-
лото на богат и из-
пъстрен със съби-
тия творчески сезон
за културните ин-
ститути в община-
та.Авторът пред-
ставя в Перник 37
картини, предимно
акрилна живопис, на-
рисувана през послед-
ните 3 години. Пъс-
трите платна пред-
ставят пейзажи и на-
тюрморт. Градските

Вицепремиерът Йордан Христосков бе в Перник

пейзажи ни отвеж-
дат в София, Плов-
див, Париж, Широка
лъка, Испания, а кора-
бите в морските му
картини сякаш изли-
зат от рамката.

Стефано Поповски
е роден в гр. Пловдив
през 1964 г., а от
2004 г. живее в Кас-
тейон, Испания. Ху-
дожникът е реализи-
рал самостоятелни
изложби в местни и
международни гале-
рии и редовно уча-
ства в регионалните
групови изложби от
1992 г. насам. Негови
картини са в частни
колекции в Швеция,
Норвегия, Германия,
Англия, Ирландия,
Португалия, Бълга-
рия, Испания и др.

Експозицията ще
остане в Перник еди-
н месец и любители-
те на изобразително-
то изкуство ще мо-
гат да й се насладят.

Любомира ПЕЛОВА
След Благоевград и

Кюстендил, Перник бе
трутият областен
град, който в кря на ми-
налата седмица бе по-
сетен от вицепремие-
ра и министър на тру-
да и социалната поли-
тика Йордан Христос-
ков . Той се срещна най-
напред с областния уп-
равител на Перник Бой-
ка Павлова, а след това
разговаря и с директо-
рите на териториал-
ните поделения на На-
ционалния осигурите-
лен институт, на Аге-
нцията за социално
подпомагане, на Аге-
нцията по заетостта
и на Дирекция „Инспек-
ция по труда“.

Това е поредното пъ-

туване, което Йордан
Христосков предприе-
ма из страната, с наме-
рение да се запознае
със съществуващите
по места проблеми и да
разбере как се изпълн-
яват приоритетите
на правителството, в
частност тези в облас-
тта на социалната по-
литика. Пред медиите
служебният социален
министър коментира
някои от актуалните
теми на деня. Стана
ясно, че индексацията
на пенсиите от юли
няма да се отрази на
правото на получаване
на енергийни помощи.

Увеличаването на
пенсионната възраст
трябва да се определя
съобразно нарастване-

то на очакваната про-
дължителност на жи-
вота,а не от политици-
те и по администра-
тиен път на подскоци,
коментира пред журна-
листи в Перник социал-
ният министър Йор-
дан Христосков.

“Трябва да се спазва
пропорция трудовият
живот да бъде два пъ-
ти по-дълъг  от живо-
та като пенсионер.Т.е.
човек трябва да рабо-
ти около 40 години  и
да се осигурява, за да
получава 20 години
пенсия. Тогава пенсон-
ната система ще бъде
финансово стабилна и
ще има възможности
за по-високи пенсии”,
каза още министърът.
По думите  му статис-

тиката в момента со-
чи,че от жените се ис-
ка 34 години и 8 месеца
осигурителен стаж, а
средният период на по-
лучаване на пенсия при
тях  е 24 години. При
мъжете се искат 37 го-
дини и 8 месеца с тен-
денция за нарастване, а
мъжете получават
малко под 20 години
пенсия.Не е възможно
от една страна да на-
маляваш осигурител-
ните вноски, от друга
да увеличваш разходи-
те за пенсии и броя на
пенсионерите, като
разширяваш кръга на
хората, които имат
право на ранно пенсио-
ниране,каза още Хрис-
тосков. Той посочи, че
са проведени  4 заседа-

ния на Конултативния
съвет по оптмизация
на осигурителната сис-
тема. За следващото
правителство ще при-
готвим пакет от ре-
форми и действия с
конкретни финансови
разчети и законови
тестове,съобщи ми-
нистърът.

И още - с колкото
процента се повиши це-
ната на електроенер-
гията, с толкова про-
цента ще се повиши и
месечната помощ, коя-
то се предоставя на
около 270 хиляди семей-
ства. До момента всич-
ки социални плащания
са извършени в норма-
тивно определените
срокове, каза още Йор-
дан Христосков.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Перник участваха в празнично-
то отбелязване на Деня на независимостта в Перник. Водачът на листата д-р Вяра
Церовска, заедно с Ирена Соколова, Станислав Кирилов, Денислав Захариев,
Владислав Караилиев, Пламен Ангелов, Емилия Грозданова и Александър Але-
ксандров засвидетелстваха своята почит към всички българи, отдали живота си
за свободата и независимостта на родината.

„22 септември е велик ден в нашата история. Нека бъдем достойни наследници
на нашите предци, които са извоювали независимостта ни. На този ден България
показва пред целия свят, че българите са достоен, силен и горд народ“, каза д-р
Церовска. Тя допълни, че всички трябва да помнят, че от общите усилията зависят
бъдещето и просперитетът на България!

 В неделя водачът на листата на ПП ГЕРБ за област Перник д-р Вяра Церовска и
кандидатите за народни представители Ирена Соколова, Светослав Кирилов, Де-
нислав Захариев, Владислав Караилиев, Пламен Алексиев, Емилия Грозданова и
Александър Александров бяха официални гости на събора в радомирското с.
Върба. Фолклорното събитие се провежда всяка година и привлича посетители от
цялата област. Кандидат-депутатите  бяха поканени на събора лично от кмета на
Радомир Пламен Алексиев.  Организаторите на събитието зарадваха всички при-
състващи с богата фолклорна програма. „ Област Перник може да се гордее със
своята богата палитра от фолклорни традиции. За съжаление обаче има и много
проблеми за решаване, които през последната година бяха неглижирани. Местни-

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ почетоха Деня на независимостта
те хора искат да имат ра-
бота и районът да се раз-
вива“, каза д-р Церовска.
Тя допълни, че в програ-
мата на ГЕРБ са предви-
дени мерки за икономи-
чески растеж и при едно
стабилно управление те
ще бъдат реализирани.
„Подобряването живота
на българите и повишава-
нето на доходите могат да
се осъществят само след
много усилия от страна,
както на политиците, така
и на гражданите. Нашите
опоненти дават много обе-
щания, които след това
няма как да изпълнят. Ние искаме да сме честни и открити към хората, затова обе-
щаваме само това, което имаме сили да реализираме“, изтъкна още д-р Церовска.

 Гласувайте за ГЕРБ с бюлетина № 9
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Радомирският кмет Пламен Алексиев избран за секундант

Децата бежанци от Ковачевци
все още не ходят на училище

Милена ПЕТРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Председателят на

Иницативния коми-
тет за провеждане на
местен референдум в
Радомир Асен Велев
призова на публичен
дебат заинтересова-
ните представители
на сдружение “Бащино
огнище”, и лично бив-
шият зам.областен
управител на Перник
Радослав Йорданов,
който е член на ръко-
водството на сдруже-
нието. Словесният
двубой е на тема „Ре-
ферендумът - ползи и
вреди за град Радо-
мир”, а датата, на коя-
то ще се проведе той
е 27-ми септември.

Мястото на събитие-
то е сцената на цен-
тралния площад „Сво-
бода” в Радомир. На-
чалният час на дебата
е 11.

Според предложения
от Асен Велев регла-
мент всяка от стра-
ните ще има по две ми-
нути за да зададе своя
въпрос и по пет – за
отговор, като опонен-
тите ще се редуват.

Асен Велев кани кме-
та на общината Пла-
мен Алексиев за се-
кундант на дебата, а
той пък ще трябва
да си избере сам, по
лична преценка юри-
ст от общината за
консултант. Деба-

тът ще приключи
след изчерпване на
въпросите и от две-
те страни.

Радомирският гра-
доначалник в петък
нямаше официална ин-
формация за планира-
ния дебат, въпреки че
в най-общи линии беше
наясно за него. Става
дума за неправителс-
твени организации и
той не желае община-
та да бъде намесеване
във взаимоотноше-
нията им, няма да взе-
ме страна на нито ед-
на от двете структу-
ри. „Има си насрочен
референдум, жители-
те на общината ще си
кажат думата на него,
желая едниствено
всичко да си е по за-
кон”, заяви кметът
Пламен Алексиев.

И Радослав Йорда-
нов, и от Сдружение
„Бащино огнище“ засе-
га заявяват, че няма
да участват в дебата,
защото са за провеж-
дане на референдума,
което означава, че
опоненти в словесния
двубой просто няма.

4150 подписа бяха

събрани за провежда-
нето на първия мес-
тен референдум в Ра-
домир. Жителите на
общината искат сами
да решат икономичес-
кото бъдеще на райо-
на, а изборът е между
бизнес и екология. За
да бъде признат рефе-
рендумът, в него
трябва да се включат
поне 50% от гласопо-
давателите на послед-
ните местни избори
или близо 9000 души.

Общественото до-
питване става факт,
след като през 2011
г. голяма компания
поиска да получи на
концесия част от
местността “Дика-
ните”, за да изгради
открита мина и да
добива злато и среб-
ро. Върховният адми-
нистративен съд
спря проекта заради
липса на екологична
оценка. Въпреки това
природозащитници
организираха мес-
тния референдум, за
да се реши веднъж за-
винаги кое е по-важ-
но за жителите на
района – опазването

на природата или
развитието на този
вид индустрия.

В момента в община-
та най-добре се разви-
ват малките и средни
предприятия в сфера-
та на леката промиш-
леност, които не за-
мърсяват околната
среда. Ако референду-
мът одобри идеята
общината да остана
екологично чист ре-
гион – на територия-
та на общината няма
да бъдат допускани
добивно-преработва-
телните производс-
тва, като мините за
ценни метали.

Общинският съвет
на община Радомир
гласува референду-
мът да се проведе на 5
октомври – едновре-
менно с парламентар-
ните избори. Гласува-
нето ще е в 51 секции,
в които ще работят
отделни тричленни
комисии, които ще
дарят хонарарите си
в дарителската смет-
ка на Община Радомир.
Около 30 000 лева ще
струва референду-
мът.

Милиoни левове са щетите от кражби  на съоръжения на ЧЕЗ
Силвия ГРИГОРОВА

  Щетите от краж-
би и посегателства
на съоръжения на ЧЕЗ
за периода от начало-
то на 2013 г. до 1 сеп-
тември 2014 г. над-
хвърлят 7,41 млн. ле-
ва. В тази сума вли-
зат 4,8 млн. лева раз-
ходи за покриване на
непреките щети, как-
то и 2,61 млн. лева
преки щети. Това ин-
формираха от компа-
нията. 

 „За съжаление посе-
гателствата на еле-
ктроенергийни съо-

ръжения са проблем,
чиито негативни пос-
ледствия рефлекти-
рат върху коректни-
те ни клиенти. От ед-
на страна се наруша-
ва комфортът им, а
от друга се налага
принудително да от-
деляме средства за
възстановяване на
иначе здрави и рабо-
тещи съоръжения.
Вместо това бихме
могли да подменяме
такива, които имат
нужда от обновяване,
да подобряваме об-
служването и да раз-

виваме мрежата с же-
ланите по-бързи тем-
пове“, каза Виктор
Станчев, директор
„Експлоатация и под-
държане“ в ЧЕЗ Раз-
пределение България.

  Най-сериозни ще-
ти причиняват
кражбите на тран-
сформаторно масло.
Течността осигур-
ява изолацията и ох-
лаждането на съоръ-
жението и източва-
нето й го уврежда
безвъзвратно. Оста-
налият без масло
трансформатор ава-

рира и се налага неза-
бавната му подмяна
с нов.

 От началото на
2013 г. до септември
2014 г. вследствие на
кражба на масло са би-
ли повредени 137
трансформатора, ка-
то подмяната им е
струвала 4,2 млн. ле-
ва. Отделно щетите
от източените над
100 хил. литра масло
възлизат на повече
от 600 хил. лева.

ЧЕЗ призовава за по-
строг контрол чрез
законодателни мерки,

които да ограничат
проблема с кражбите
на съоръжения. Ком-
панията апелира и за
повишаване на общес-
твената нетърпи-
мост и гражданската
активност при уста-
новяване на подобни
злоупотреби. Клиен-
тите могат да пода-
ват сигнали на имейл
адрес zaklienta@cez.bg,
в Центровете за об-
служване на клиенти
и на денонощната ин-
формационна линия
на дружеството 0700
10 010.

Нежеланите в Калище деца бежанци все
още не ходят на училище. Това съобщава
министърът на образованието в служебния
кабинет Румяна Коларова. Министърът на об-
разованието коментира, че комуникацията с
Държавната агенция за бежанците не е про-
дуктивна. „Аз написах две писма до Дър-
жавната агенция за бежанците, с които ис-
кам от тях информация. До този момент те се
свързват с нас само по телефона, а разгово-
рите по телефон могат да доведат само до
една несигурност, която може да провокира
социално напрежение. Искам да имаме
яснота каква е тяхната заявка. Доколкото
знам, те имат желание три от по-големите де-
ца да учат в училището в Земен, а останали-
те деца да учат в столичното 66-о СОУ. До то-
зи момент аз не съм получила никаква пис-
мена заявка”, каза Коларова. Все още над
50 училища още не са приключили ремонти-
те си: „Това не е уникален проблем, през
други години е имало същия проблем. Ди-
ректорите вече са станали специалисти в то-
ва как да продължават ремонтите и едновре-
менно с това да протича учебен процес”.

Изплатени всички компенсации
за пропаднали площи

Силвия ГРИГОРОВА
  Над 4,4 млн. лв. получиха земеделските

производители, чиито площи бяха напълно
унищожени от природните бедствия през ми-
налата година. Това информираха от Държа-
вен фонд „Земеделие”. От там информираха,
че е преведена държавна помощ на 332 фер-
мери от цялата страна, които са декларирали
общо 215 500 дка. Средствата бяха отпусна-
ти на земеделци, чиито култури са пострада-
ли от измръзване, наводнения, бури с про-
ливни дъждове, градушки и суша.  Компен-
сации по схемата получиха фермерите, които
имат издаден протокол за напълно пропад-
нали площи в следствие на природно бедс-
твие или неблагоприятно климатично усло-
вие. Тези, които не са застраховали площите
си, взеха 50% от полагащите им се субсидии.
Изключение прави щетата от суша, която не
е елемент на застрахователно събитие и бе-
ше изплатена без редукция. Сред пострада-
лите има и няколко земеделски производи-
тели от нашата област.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Кандидат-депутатите от БСП лява България поздравиха перничани по случай
Деня на независимостта вчера.Валери Жаблянов и други участници от листата на
коалиция „БСП лява България” в 14-ти  МИР – Перник се срещнаха с Клуб „Прия-
тели на Русия“ в гр. Перник.На срещата се коментираха отношенията на Бълга-
рия и Русия, обсъди се отношението на БСП към руската държава и българо-рус-
ките отношения. БСП е против разширяването на санкциите, наложени от Евро-
пейския съюз към Русия.Водачът на листата на пернишките социалисти предста-
ви пред събралите се русофили платформата на „БСП лява България за парла-
ментарни избори 2014. В нея е застъпена и позицията на БСП срещу санкциите
към Русия. Жаблянов посочи пример, който пряко засяга пернишкия край.

Със забраната за износ на стоки и продукти от страни от Европейския съюз
към Руската федерация, пряко е засегнат и завод „Ветпром в гр. Радомир. В ре-
зултат на санкциите работа там могат да загубят около 100 – 150 души.Архитект
Михаил Михайлов, който е втори в листата на „БСП лява България”за Перник, из-
рази мнение, че трябва да поддържаме приятелски отношения с Русия.Междув-
ременно Ина Тодорова и Николай Добрев - кандидати за народни представители
в 43-то НС от „БСП лява България” в 14-ти МИР – Перник, заедно с представители
на Младежкото обединение на БСП - Перник бяха гости на футболния мач между
Мещица и Драгичево.Кандидатите обещаха, че ще продължат да работят за раз-
витието и обновяването на спортните бази в пернишко. До момента с помощта на

Кандидат депутати от БСП лява България сред перничани в Деня на независимостта
Станислав Владимиров, депутат от
42-ро НС бе започнат ремонта на за-
ла „Дружба, а следващата седмица
се очаква да започне и изграждане-
то на спортно игрище „Звезда в кв.
Димова махала.След края на среща-
та Ина Тодорова и Николай Добрев
подариха от името на „БСП лява
България”, фланелки и футболни
топки на всеки отбор.Те бяха катего-
рични, че „БСП лява България” ще
продължава да изгражда спортни
площадки и да ремонтира съществу-
ващи такива, за да се развива бъл-
гарския спорт.

 От своя страна футболистите им
благодариха за оказаното внимание
и заявиха своята подкрепа към социалистите.

Гласувайте за БСП лява България с бюлетина № 22



Рекламно  приложение

Вторник, 23 септември 2014 г., брой 178 /5541 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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КЪЩИ
1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата  - 29 999 евро
2. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
3.Изток/зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ-26 900 евро
4. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
5. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна – 12 800 евро
6. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
7. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 8 888 евро
8. С. Студена, към  яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
9. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена – 36 500 евро
10. С. Студена,ЗП-35м2+гараж и мазета,
двор-250 м2, реставрирана -15 400 евро
11. С. Ковачевци-център, РЗП-110м2, двор-1.100 дка,
ВиК, гараж, лятна кухня, бунар – 13 900 евро
12. с. Големо Бучино, нова, луксозна,
обитаема от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 - 58 999 евро
13. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня-11 999 евро

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2 - 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., ПВЦ изолация - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 евро
12. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
13. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
16. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
17. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 35 000 евро
18. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
19. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
20. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
21. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
22. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
23. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
24. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
25. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
26. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   
2. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 2 - 2- 2- 2- 2- 222222     5555500 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. 
4. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    
5. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    
6. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  
7. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 3       -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.     
8. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.    
9. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. 
12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер. - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.- 120 000 лв.
7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,
дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.
11. 11. 11. 11. 11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.
1111122222. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
1111133333. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Брестамахала Брестамахала Брестамахала Брестамахала Бреста - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111144444. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111155555. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111166666. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро
1111177777. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1111188888. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м
1111199999. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
2020202020. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
2222211111. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м
2222222222. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222233333. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222244444. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен - 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.
2. 2. 2. 2. 2. Двустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавежданеДвустаен, Изток, с обзавеждане - 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.
33333. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 170 лв.
2.Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен - 190 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, напълно обзаведен, отличен - 200 лв.
7. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
8. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен - 230 лв.
9. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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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 Ме-

тодий 61, 120 кв.м - тел. 60 35 74

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за пред-

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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕ-

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

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

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

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

Давам апартамент под наем, изгодно, кв.
Изток, двустаен, обзаведен - тел. 0897/668 608

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

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

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

От собствник
ОФИСИ под НАЕМ

в нова офис сграда,
 кв. Ив. Пашов площ

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979

ДАВАМ ПОД НАЕМ,
помещение
(магазин),

16 кв.м.,лукс,
на ул.Благой
Гебрев - 26,

оживено място,
тел. 08888 74 595
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на
услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,
свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съо-
ръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъедин-
яване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успеш-
ната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на еле-
ктрозахранването, както следва:

Пернишка област
На 23.09.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Трън - 8 март; Георги Бабичев; Граничар; Денчо
Знеполски; мах. Горно Баринци, бл. параклис; Мурговица; Нов живот; Руй; Света
Троица
На 23.09.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/  - с. Душинци, община гр. Брезник
На 23.09.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Батановци - махала Тричкова; мах. Кабранови
На 23.09.2014 г. /13:00 - 16:00 ч/ - Перник - Тева
На 23.09.2014 г. /13:15 - 15:00 ч/ - Земен - Албена; Александър Стамболийски;
Асен Златарев; Баба Тонка; Белово; Васил Левски; Гео Милев; Димитър Благоев; Д-
р Г. М. Димитров; Земенски манастир; Земенско кале; Иван Вазов; Калоян; Кирил и
Методий; Кракра; Манастирска, бл. Земенски манастир; мах. Брънзова и Орлово
гнездо; мах. Дойчинова; мах. Митина; мах. Царева; мах. Язовира; Никола Вапцаров;
Петър Берон; Райко Даскалов; Риша; Самуил; Симеон; Струма; Хаджи Димитър; Хан
Тервел; Цар Асен
На 24.09.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Трън - 9 септември; Атанас Ботев; мах. Китка;
Мосаловска; Петко Д. Петков; Яким Тошков
На 24.09.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Батановци - махала Тричкова; мах. Кабранови
На 25.09.2014 г. /09:00 - 13:00 ч/ - Брезник - Андрей Михайлов
На 25.09.2014 г. /09:00 - 14:00 ч/ - Трън - Бор; Георги Бабичев; Денчо Знеполски:
бл. газо-бензиностанция; Десета; мах. Кошарите
На 25.09.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Драгичево - Ропотамо; Студена, общ. Перник -
Баба Тонка; Бачо Киро; Блато; Божур; Бурковица; Бързатица; Вардар; Васил Левски;
Вит; Витоша; Георги Бенковски; Георги Раковски; Горска поляна; Градище; Дъбрава;
Еделвайс; Иглика; Извор; Искър; Йордан Корчев; Калоян; Капитан Петко Войвода;
Кирил Богданов; Кокиче; Кольо Фичето; Крайречна; Лебед; Леденика; Лилия; Лъка-
та; Люлин; мах. Каназирова; мах. Кюлова; мах. Шестакова; местн. Шарков дол /и. р./
; местн. Шумнатица; Могилата; Незабравка; Оборище; Одеса; Панайот Волов; Пана-
йот Хитов; Перуника; Пороя; Първи май; Разсадника; Райна Княгина; Рибарица; Са-
муил; Слатина; Спортист; Стадионна; Стефан Караджа; Струма; Съединение; Теме-
нуга; Тодор Каблешков; Хаджи Димитър; Хан Крум; Христо Ботев; Христо Проданов;
Цар Иван Асен I; Чифлик; Шийница; Юрий Гагарин; Явор; Янтра
На 26.09.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/  - с. Ярославци, община гр. Брезник
На 26.09.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - Перник - Владимир Комаров; Лев Толстой; Ог-
нян Станков; Олег Кошевой; Сергей Есенин

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за съз-
дадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700
10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към ста-
ционарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Ве-
че можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “П-
ланови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реално
време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електро-
захранването в района, който ви интересува, както и за очакваното
време за възстановяване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределе-
ние България и в съответствие с изискванията на действащото законода-
телство в страната, компанията извършва планова подмяна на електромери-
те на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които
живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинс-
твото, който да присъства на подмяната.
Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

Пернишка област
За периода 23-26.09.2014 г. няма да има подмяна на електромери на терито-
рията на област Перник.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700
10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към ста-
ционарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Ве-
че можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “П-
ланови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реално
време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електро-
захранването в района, който ви интересува, както и за очакваното
време за възстановяване на захранването.

Десетки хиляди излязоха в Москва
на шествие за мир в Украйна

Десетки хиляди руснаци участваха снощи в шествие против
военни действия на територията на Украйна.„Путин, изтегли
войските“, скандираха демонстрантите.

Маршът на мира беше съгласуван с московските власти, като
разрешението бе за не повече от 50 000 души, съобщиха БНР и
БТА.

По централните московски булеварди преминаха около 30 000
души, макар че полицията твърди, че в проявата са участвали не
повече от 5000 души.

Сред участниците бяха партии и движения като РПР-Парнас,
Яблоко, Солидарност. Демонстрантите носеха и руски, и украински
знамена, а много хора бяха дошли с децата си. Скандираха се
лозунги „Путин, изтегли войските“, "Русия и Украйна - навеки
заедно!" и "Не на войната!".

Около час преди началото на Марша на мира край паметника на
Пушкин се събраха двайсетина млади хора със знамена на
самопровъзгласилите се републики на Донбас - Луганската и
Донецката народни републики. Те носеха плакати, на които
пишеше: "Походът на мира - поход на помагачите на убийците" и
"Донбас, прости предателския марш".

Един от тях обясни, че и те са за мир, но не са съгласни с тези
участници в шествието, които искат да изкарат Русия виновна.
Привържениците на така наречената Новорусия се опитаха да
минат през загражданията, за да влязат в зоната, предвидена за
участниците в шествието, но бяха спрени от полицията и отведени
настрана, съобщава Би Би Си.

На няколко места колоната беше замервана с яйца и домати, но
след намесата на полицията не се стигна до по-сериозни сблъсъци.

Организаторите на вчерашната демонстрация подчертаха, че тя е
както против войната в Украйна, така и против агресивната според
тях външна политика на Русия.

"Това е поход за запазване на вярата в Русия, за запазване на
честта на нашата страна. Искаме да покажем на света, че в Русия
има достатъчно много нормални хора, които искат мир с братските
народи, които искат интеграция с Европа, които уважават правата и
свободите в нашата страна. Това е шествие против войната,
шествие за мир", каза Иля Яшин, един от лидерите на движението
"Солидарност".

Подобни антивоенни прояви имаше и в други руски градове. Не
навсякъде обаче те бяха разрешени.

В Санкт Петербург, заради отказа на властите да съгласуват
акцията, тя се проведе под формата на организирана разходка из
града, без лозунги и плакати.

Български работници живеят
при нечовешки условия в Италия

Български сезонни
работници живеят при
нечовешки условия в
Италия. Независимо
от подписаните дого-
вори, не се спазват и
трудовите им права,
съобщи БНР.

Българите са наети
за гроздобера край
град Асти в една от
най-популярните със
своите вина северна
италианска област
Пиемонте. Там се
произвеждат едни от
най-хубавите шампа-
низирани вина – око-
ло 120 милиона бутил-
ки годишно.

Сезонните работници – около 150 души, получават по 5 евро на
час за 10-15 работни дни. Имат обаче само двудневни договори с
местни кооперации, които освен че не поемат грижата за подслон и
храна, при здравословни проблеми не желаят намесата на здрав-
ните органи.

Българските гроздоберачи живеят в подобия на палатки, разпо-
лагат само с две химически тоалетни, а топла вода няма. С големи
лишения работниците успяват да спестят около 300-400 евро и неп-
рекъснато трябва да искат полагаемото им се от своите работодате-
ли.

Кметът на селището Канели, край което бивакуват българските
гроздоберачи – Марко Габузи – заяви, че трябва да се вземат съот-
ветните мерки, за да не се допускат подобни ситуации.

Досега с експлоатация на имигрантски труд се "славеше" само
Южна Италия.

Това е поредният случай на българи, бедстващи при работа в
чужбина.

В средата на 2012 г. 40 българи, работещи в Калабрия се оплака-
ха, че са малтретирани от работодателя си в Италия.

Месец по-късно десетки сънародници се прибраха от Швеция
със съдействието на българските власти, след като се оказа, че
тръгнали без договори за бране на боровинки.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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05:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север- юг"- сериал, с.2, еп.24
21:30"Survivor: Камбоджа" - реалити шоу
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Вътрешна сигурност" - сериал
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./
04:00bTV Новините /п./
04:30"Цветовете на любовта" /п./

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Езел" - сериен филм, 3 сезон
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Перла" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2014 - реалити шоу
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Лекар на повикване"
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето"

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек тв филм/2 епизод/
13:40Жребият тв филм/2 и 3 серия/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Малки истории /п/
16:30Дързост и красота тв филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците тв филм /7 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014
20:30Парламентарни избори 2014
20:50Спортни новини
21:00Референдум: Гласоводител
22:25Парламентарни избори 2014
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014
23:00Зелена светлина
23:05Момчетата от "Медисън авеню"
23:55Бързо, лесно, вкусно
00:05Здравето отблизо /п/
01:05Денят започва с Култура /п/
02:20Референдум: Гласоводител /п/
03:55Момчетата от "Медисън авеню"
04:40Дързост и красота тв филм

Удобно място
да се скрия!

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1

О Б Я В А

Община Трън
на основание  Заповед № РД-05-374 от 19.09.2014г. на Кмета на Община Трън
I.  Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отда-

ване под наем, за срок от 7 /седем/ години на имоти, представляващи земеделски
земи от ОПФ, както следва:

1. В землището на с.Милославци: 090009, 090070, 050008, 050013;
2. В землището на гр.Трън: 470010, 160064, 200003, 200004, 070133, 070131,070127,

160075;
3.В землището на с.Богойна: 027012, 027005;
4. В землището на с.Бутроинци: 063005, 063004, 041001, 028003, ;
5. В землището на с.Бохова: 030027, 030081, 030083, 020061, 020065, 020073,020077,

070010, 080013,  ;
6. В землището на с.Ездимирци: 028011,018007, 018001 ;
7. В землището на с.Глоговица: 310026, 310006, 120004;
II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на

20.10.2014год. от 10,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Об-
щина Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви. Повторен търг за имотите, за които не
са се явили кандидати на първоначално обявената дата, ще се проведе на 29.10.2014г.
от 10,00ч. на същото място и при същите условия.

III. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжната документация,
неразделна част от която е списък на земеделските земи по заповедта, подробно описа-
ни по вид  и начин на трайно ползване, с  начална тръжна цена, която представлява опре-
деленият годишен наем, определен по Решение                           № 82/25.04.2012г. на ОБС
Трън.

IV. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде заку-
пена   в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на
общината, в рамките на работното време на администрацията от 8,00ч. до 17,00ч. а на
16.10.2014г. до 16,30 ч. , за повторния  търг всеки ден, а на 27.10.2014г. до 16,30ч.

Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжна-
та документация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеж-
дането на търга.

V. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за всяка една от позиции-
те е в размер на  първоначално обявената начална тръжна цена, изчислена по Решение
№82/25.04.2012г. на ОбС Трън. Депозитът следва да се заплати     до  17,00 ч. на
16.10.2014год.  на касата на  Община Трън. , а за повторния търг до 17,00ч. на
27.10.2014г.

VI.Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1.   Декларации по образец
   2.   Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4.    Копие от документа за закупена тръжна документация
5.    Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
    -    разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно ак-

туално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от

пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.
   VII. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по образец се извършва

до 17,00ч. на 16.10.2014 г. , а  за повторния търг до 17,00ч. на 27.10.2014г. в адми-
нистративната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 – деловодството,
ведно с приложенията към него, приложени в тръжната документация.

VIII. Информация за земите, обект на търга е изложена в сградата на общината, до-
пълнителна информация за търга може да се получи от отдел „УТ и ОС” и на тел. 07731/
96-16 - Общинска собственост.

                               ОТ ОБЩИНАТА

О Б Я В А

Община Трън
на основание  Заповед № РД-05-372 от 19.09.2014г. на Кмета на Община Трън
I.  Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем, за срок от 7 /седем/ години на имоти, представляващи земеделски земи от
ОПФ, както следва:

1. В землището на с. Неделково: 062017, 048025;
2. В землището на с. Главановци: 090037, 090044, 090053, 090030, ;
3.В землището на с.Глоговица: 110006, 110047, 110053, 110056, 110060, 110064, 110067, 110117,

080018, 090005, 090034, 040018, 120001, 070001, 070015, 070020, 070022, 070023, 070031, 070032,
070033, 150037, 150038, 090051, 090052, 090053;

4. В землището на гр.Трън: 110128;
II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се проведе на 20.10.2014год.

от 13,00ч. в Заседателната зала на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви. Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на пър-
воначално обявената дата, ще се проведе на 29.10.2014г. от 13,00ч. на същото място и при
същите условия.

III. Условията за участие в търга са конкретизирани в тръжната документация, нераз-
делна част от която е списък на земеделските земи по заповедта, подробно описани по вид  и
начин на трайно ползване, с  начална тръжна цена, която представлява определеният годишен
наем, определен по Решение                           № 82/25.04.2012г. на ОБС Трън.

IV. Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена   в
сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в
рамките на работното време на администрацията от 8,00ч. до 17,00ч. а на 16.10.2014г. до
16,30 ч. , за повторния  търг всеки ден, а на 27.10.2014г. до 16,30ч.

Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната до-
кументация, се представят на тръжната комисия в деня и часа обявени за провеждането на
търга.

V. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за всяка една от позициите е в
размер на  първоначално обявената начална тръжна цена, изчислена по Решение №82/
25.04.2012г. на ОбС Трън. Депозитът следва да се заплати     до  17,00 ч. на 16.10.2014год.  на
касата на  Община Трън. , а за повторния търг до 17,00ч. на 27.10.2014г.

VI.Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1.   Декларации по образец
   2.   Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4.    Копие от документа за закупена тръжна документация
5.    Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
    -    разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно актуално

състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участника се представлява от пълно-

мощник. Пълномощното следва да бъде изрично.
VII. Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по образец се извършва  до

17,00ч. на 16.10.2014 г. , а  за повторния търг до 17,00ч. на 27.10.2014г. в административ-
ната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 – деловодството, ведно с приложения-
та към него, приложени в тръжната документация.

VIII. Информация за земите, обект на търга е изложена в сградата на общината, допълни-
телна информация за търга може да се получи от отдел „УТ и ОС” и на тел. 07731/96-16 - Об-
щинска собственост.

                               ОТ ОБЩИНАТА

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1, тел.: (07731) 2265

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1, тел.: (07731) 2265

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

ви позволи да контролирате ситуа-
цията. Трябва да се разграничите от
общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което противоречи
на вашата природа. Може би търси-
те твърде много наслаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира не-

желани реакции у околните. Днес е
ден за събиране на информация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и
ще ви е трудно да на-

мерите фокус. Информацията ще
тече като водопад и може да от-
криете отговорите на куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

към планирането на работните зада-
чи, ако искате да получите задоволи-
телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

не на времето и увелича-
ване на изискванията. Из-

ползвай- те този момент, за да
внесете промени в имиджа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви

съобщават, че днес е
ден на красотата. И

понеже няма пълно щастие, ще
се наложи да се погрижите за
финансовите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден

ще започне не по на-
чина, по който очаквате. Ако не
сте уверени в способностите
си, по-добре не започвайте нищо

ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще изглежда
като едно тихо езеро. Може да

се чувствате малко из-
мъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не се прес-

таравате. Ясно е, че не можете
да разрешите проблема на мину-
тата, макар да търсите резул-

тат, ефективност и
полезност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защо-
то прекалените емо-
ции се отразяват

неп- риятно на здравето
ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте стомаха си,

дори да ви заведат в петзвезден
ресторант, стомахът ви си оста-
ва същият. Бъдете внимателни.
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„Ìèíüîð” ïðèáëèæè ëèäåðèòå
„Чуковете” са само на точка от водачите в групата

при това също с 2:1
срещу „Спор-
тист”(Своге) и също
настигна водачите.
Те пък направиха
грешни стъпки.
„Сливнишки герой
стигна до равенство
2:2 срещу „Велбъжд” в
Кюстендил,докато
отслабеният след за-
минаването на Дани
Младенов в Гърция
„Оборище” отстъпи
в последните минути
с 1:2 на „Чепинец” от
Велинград. Така се
видя, че безгрешни
отбори в тази група
няма, а до края на пър-
венството остават
достатъчно много
кръгове, така че всич-
ко може да се случи.
Още следващият кръг
може да даде отговор

Страницата подготви Яне Анестиев

на въпроса кой е в по-
добра форма в момен-
та. „Миньор” гостува
томно в Сливница на
„Сливнишки герой” и
победа като гост ще
даде важно психологи-
ческо предимство на
перничани поне в ос-
таващите кръгове до
края на есенния полу-
сезон. В същото вре-
ме „Оборище” е дома-
кин на „Витоша”(Бис-
трица) и при всички
положения трябва
здраво да се напъне, за
да вземе трите точ-
ки в мача. Единствено
задачата на „Пи-
рин”(Гоце Делчев) из-
глежда по-лека, защо-
то отборът гостува
на последния в класи-
рането „Герма-
нея”(Сапарева баня)

съвсем завързаха бор-
бата в челото на гру-
пата, където вече се
събират четири от-
бора с разлика само
от една точка.  Ос-
вен перничани, „Пи-
рин”(Гоце Делчев) пос-
тигна пълен успех,

70 малки футболисти в нова
футболна академия в Перник
70 малки футболисти от Перник дадоха

начало на нова спортна академия в града.
Децата тренират на ръгбиигрището в Димо-
ва махала, .Записалите се в новата футбол-
на академия деца са родени в периода
1998-2008 година.Те ще тренират, разделе-
ни в три групи – според възрастта. Настав-
ник на децата ще е един от най-известните
футболсти на „Миньор” в близкото минало 
-  Ангел Славов. Децата тренират по три пъ-
ти в седмицата, отнасят се отговорно към
ангажимента си, защото обичат велика-
та игра. Малките футболисти получиха като
дарение нова екипировка. Те ще изиграят
първия си мач с новите екипи тази събота,
когато ще излязат срещу Струмска слава –
Радомир.

Матеус ще се жени за пети път
Бившият селекционер на националния

отбор на България Лотар Матеус е на път
да се ожени за пети път. Той планира да
мине под венчилото с новата си приятелка
рускинята Анастасия.

 „Планираме сватбата. Вече сме огледали
няколко места. Мястото и датата обаче не
означават, че на 100 процента сватбата ще
се състои“, разкри 53-годишният Матеус
пред „Билд“.26-годишната Анастасия и
бившият германски футболист имат син,
който се роди през април тази година. Оча-
ква се малкият Милан да бъде кръстен в
седмицата преди сватбата на майка си и
баща си.Според „Билд“ най-вероятното
място за провеждане на сватбената цере-
мония е „Шато Бела“ в Словакия. Петзвез-
дният хотел-замък е разположен само на
60 км от унгарската столица Будапеща, къ-
дето Матеус живее с Анастасия и Ми-
лан.Легендата на германския футбол до
момента четири пъти се е женил. Първата
му съпруга беше Силвия, от която има две
дъщери – Алиса и Виола. През 1994 г. той
се ожени за швейцарския модел Лолита
Морена, която му роди син – Лорис. След
това той мина под венчилото със сръбската
дизайнерка Марияна Костич и украинската
манекенка Лиляна Чудинова.

бюджет ще се оси-
гурят парите. Вла-
дислав Караилиев от
ГЕРБ припомни, че за
спортни дейности в
бюджета за 2013 г. са
заложени 140 000 лв.
Този факт бе потвър-
ден и от ВрИД-кмета
Илинка Никифорова,
но с уговорката, че
изпълнението на зало-
жените средства е
свързано с приходите
на Общината. Тя об-
ясни, че всички спор-
тни клубове са полу-
чили средства, но на
волейбола са дадени
10 000 лв., тъй като в
клуба освен предста-
вителния мъжки от-
бор, тренират още 9
отбора в различни

възрастови групи.Во-
лейболния тим и ръг-
би-клубът са еди-
нствените в Перник,
които играят във
Висшата лига.Спор-
тна зала “Борис Гюде-
ров”, където ще се
играят мачове от
Н В Л - С у п е р л и г а
трябва да бъде лицен-
зирана. Осветление-
то й трябва да се по-
добри, за да има ка-
чествено телеви-
зионно излъчване.  П-
роблемът с отопле-
нието също трябва
да бъде решен. Нужен
е ремонт на съблекал-
ните и баните, а в
подземието е жела-
телно изграждането
на фитнес зала.

Общинският съвет
в Перник отпусна 30
000 лв. за волейболния
клуб “Миньор” на гра-
да. Паричната помощ
е за есенния полусе-
зон. Без всякакви уго-
ворки и кандърми съ-
ветниците едино-
душно гласуваха фи-
нансовата инжекция
за мъжкия тим, кой-
то завърши като
шампион през състе-
зателната 2013/2014
г., а през този сезон
ще мери сили с най-
добрите отбори от
Суперлигата в Бълга-
рия.Съветниците от
дясно-център поиска-
ха за в бъдеще да има
яснота точно от кое
перо от общинския

Общинарите отпуснаха
30 хиляди за волейбола

Пернишкият „Ми-
ньор” може да съжал-
ява за нелепо загубе-
ните две точки при
гостуването си на
слабака „Конелиано”
преди три седмици.
Ако тогава перничани
бяха победили, сега

щяха да са начело в
класирането на Юго-
западната „В” ФГ след
като вчера постигна-
ха трета поредна по-
беда. На собствения
си стадион миньорци
спечелиха с 2:1 срещу
„Рилски спортист” и

Жените на ЕПУ започват
също на 18 октомври

Женското първенство по волейбол на
България за новия сезон 2014/2015 започ-
ва на 18 октомври (събота), съобщиха за от
федерацията.Така дамите ни стартират над-
преварата заедно с първата група при мъ-
жете. Двубоите от Суперлигата на 17 и 18
октомври (петък и събота).Знае се,че мъж-
кият отбор на „Миньор” започва сезона с
домакинство срещу „Левски боол”. Това
означава,че най-вероятно жените на ЕПУ
ще гостуват в първия кръг.Както през из-
миналия сезон, така и сега седем отбора
ще се борят за титлата при дамите - Левски
(София), ЦСКА (София), Марица (Пловдив),
Казанлък (Казанлък), Славия (София), ЕПУ
(Перник) и новакът Сливен (Сливен). ВК
Сливен подаде заявка за участие само
преди дни, като с формирането на женски
отбор ще внесе колорит в шампионата.
Участие в първенството по различни при-
чини пък отказа Спартак 1996 (Плевен), ка-
то клубът през този сeзон ще играе само с
формации до старша възраст.Форматът на
женския шампионат се запазва, като след
изиграването на редовия сезон, с цел по-
вече мачове следва допълнителен турнир.
Той е разделен на две части, като в първа-
та част в София се срещат отборите по
между си, а на друго място останалите три
клуба. Във втората част всички тимове се
събират на едно място и се срещат отбори-
те, които не са играли помежду си.

Перничани срещу „Локомотив”(Пловдив)
на държавното отборно по шахмат

Двата пернишки отбора, които се класи-
раха за „А” група на държавното отборно
първенство по шахмат, ще имат тежката за-
дача да играят срещу най-силните отбори в
първия кръг на първенството. Това са мъж-
ката и женската формация на „Локомо-
тив”(Пловдив). При мъжете  пловдивчани
явно са решили, че шахматистите от „Юрий
Бендерев” са достатъчно слаби,за да не
включват най-силния си шахматист в отбо-
ра за срещата. Гм. Иван Чепаринов няма да
участва в двубоя.  И без него обаче съста-
вът на „Локомотив” включва четирима
гросмайстори  и е достатъчно респекти-
ращ. Двойките по дъски са:Людмил Ненков
– гм. Александър Делчев, Йордан Николов
– гм.Атанас Колев, Ради Данов – гм. Вален-
тин Йотов,Любомир Данов – гм. Владимир
Петков. При по подробно разглеждане на
ранглистата става ясно,че основната зада-
ча на шахматистите от ШК „Юри Бендерев”
1912 е да надделеят над колегите си от ШК
„Найден Войнов”(Видин), за да избегнат
последното място, което ще ги върне в „Б”
групата. При жените ШК „Кракра Перниш-
ки” също среща „Локомотив”(Пловдив).
Тук двойките по дъски са гм.Ива Виденова
– Ани Манева, гм.Адриана Николова –
мм.Емилия Златанова и ФИДЕ – майстор
Дарена Сиркова – Димитринка Братимиро-
ва. Турнирите и при мъжете, и при жените
ще са в Слънчев бряг.



АПРОПО

МИНЬОРИТЕ ЯВНО НЕ СА
ОТ КАТЕГОРИЯТА НА ИЗ-
ЧЕЗВАЩИТЕ ПРОФЕСИИ,
щом все още има общона-
ционална солидарност по-

между им. След като няколко дена под-
земните работници от Бургас стачкува-
ха за неизплатени заплати, пернишките
им побратими решиха да им ударят ед-
но рамо, макар и не под земята. В петък
блокираха за малко пътя за София при
Драгичево, с което изкараха половина-
та пътна полиция на терен. Такава пре-
вантивна мярка може да означава още,
че по всяко време мечката може да
заиграе и в двора на комшията. Нали
народът е казал – страх лозе пази. Дали
тази акция ще напълни джобовете на
бургаските миньори, е отделен въпрос.
По-важното е да не угасва пламъкът на
миньорската лампа, щото с него свър-
шва и последната мъжка професия в
България.

ПРЕДИ ВРЕМЕ РОМИТЕ ОТ „ХУМ-
НИ ДОЛ” НАПРАВИХА ЗДРАВ БИЗ-
НЕС със срутения комин на ТЕЦ-а. Жел-
язо и тухли се продаваха като на светов-
на стокова борса. По същата схема горе-
долу върви и друг местен предприемач,
използвайки суматохата около разкопки-
те на площада. Огромните количества
тротоарни плочки втора употреба, са жи-
ва далавера за който си го може. А на-
шият човек явно го може перфектно. Вър-
зал тенекия на собственик на магазин, че
ще му ремонтира плочника почти без па-
ри и то с материали на майстора. Бързо и
качествено. Магазинерът лапнал въдица-
та и от една дума си стиснали ръцете.
След което последвала до болка позна-
тата схема. „Майсторът” пипнал парите и
изчезнал. Магазинерът цял живот ще си
спомня историческата промяна на пер-
нишкия площад, която му излезе доста
вътрешно.

СОЦИАЛНИЯТ МИНИСТЪР, ДЕТО
ДОЙДЕ ОНЯ ДЕН В ПЕРНИК, ПОНЕ
ДА БЕШЕ КАЗАЛ каква пенсионна ре-
форма мъдри. Щото нищо друго не инте-
ресува народа така, както заслужения
отдих. Ама какво да каже човекът – и
той е министър още месец. Всякакви ек-
спертни преценки утре ще се удавят в
морето на политическия популизъм.
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Празникът събра управляващи, политици и граждани

Прокуратурата с отворени
телефони за изборни измами

Любомира ПЕЛОВА
Както в навечерието на евроизбори-

те, и сега Прокуратурата в Перник от-
вори телефони, на които гражданите
могат да подават сигнали за наруше-
ния на изборния закон. Те са две –
076/64 70 94 и 076/60 12 10.

Сигналите могат да се подават също
и на електронната поща на Районната
прокуратура:  rp_pernik@pk.prb.bg.

Директорът на ОД на МВР Славчо
Станиславов също заяви, че поли-
цията е създала необходимата орга-
низация за преодтвратяване на тър-
говия с вота и е в готовност да реаги-
ра на всеки сигнал за подобен инци-
дент. До момента в дирекцията няма
подадени сигнали за нарушения на
нормативната уредба.

по-леката задача и
още по-голямата от-
говорност всеки ден
със всяко едно свое
решение и избор в
сложните условия, да
отстояваме на прак-
тика тази независи-
мост и да съхраним
националната си иде-
нтичност. Условията
сега са други и све-
тът е вече друг, а
предизвикателства-
та са съвсем различ-
ни, но целта е една и
тя е да бъдем достой-
ни, да бъдем силни , да
бъдем заедно, да сме
българи.”- каза в при-
ветствието си Бойка
Павлова.

В празничния кон-
церт участва хор

Поздрав по повод на-
ционалния празник
поднесе и областният
управител Бойка Пав-
лова.

„ Извоюването на

Дариха земя на храма в Драгичево

отпуск пернишките
съветници пак опита-
ха да отложат раз-
глеждането на проб-
лема, въпреки че в пле-
нарната зала отново
бе кметът на Драги-
чево Тодоров и пред-
ставител на църков-
ното настоятелс-
тво, позовавайки се
този път на неясно-
та около начина на
придобиване на собс-
твеността на част
от терена. Кметът
Тодоров обаче си бе-
ше „написал домашно-
то”. Той поясни, че
теренът и досега е
ползван от Светата
обител като двор с
още 414 кв.м, които
са собственост на
храма, след като са би-
ли купени от частно
лице, на много под па-
зарната цена. Тере-
нът почти ни бе да-
рен, затова искаме и
общината да ни дари
безвъзмездно друга-
та половина, за да
дооформим двора как-
то трябва и до пос-
тавим хубава ограда,
допълни той.

Църквата в Драги-
чево е изградена през
2001 г., поясни кме-
тът на селото Тодо-
ров, но съсобственос-
тта на земята с об-

щината, възпрепя-
тства по-нататъш-
ното изграждане на
църковния комплекс .

Храмът „Св. Успе-
ние Богородично“ е
построена през 2001
г. Осем години по-къс-
но, с дарение на жите-
лите на селото, тя е
обновена. С усилията
на отец Стоян Ди-
митров, с подкрепата
на църковното нас-
тоятелство и на мно-
го млади хора, които
се отзовали и помага-
ли според възможнос-
тите си, днес храмът
е с преустроен прит-
вор, обновен е с нова
подова настилка от
гранит, цялостно е
пребоядисан, иконос-
тасът, който преди е
бил само една итонго-
ва преграда, вече е
нов, уникален за Со-
фийска епархия, тъй
като е изработен в
древен византийски
стил /V² в./ с каменен
релеф. Автор на ико-
ностаса е Ангел Зла-
тев, преподавател в
катедрата по дърво-
резба в Художестве-
ната академия,  изра-
ботил и иконостаса в
храм-параклиса “Св.
вмчца Марина” в дво-
ра на Софийската
митрополия.

Любомира ПЕЛОВА
Църквата в най-гол-

ямото пернишко село
Драгичево, в което
живеят над 2000 ду-
ши, получи дълго ча-
кан дар от пернишки-
те съветници. Те най-
сетне решиха пробле-
ма с около декар земя,
нужен за благоус-
трояване на прос-
транството около
храма и поставянето
на красива ограда,
след като местните
законтоворци след
месеци умуване, дадо-
ха съгласие за безвъз-
мездното прехвърл-
яне на собственос-
тта на  земята.

На свои заседание
преди лятната вакан-
ция съветниците не
успяваха да вземат
адекватно решение
под различни предло-
зи – ту нямало пред-
ставител на църков-
ното настоятелство
да обясни за какво иде
реч, ту пък кметът
на селото не присъс-
твал на заседанието
на ОбС, за да изясни
картината. В интерес
на истината, в края
на юли, на последното
заседание преди
лятната ваканция уп-
равникът на Драгиче-
во Тодор Тодоров за-
губи часове в пленар-
ната зала, изчаквайки
точката в дневния
ред, касаеща храма. То-
гава искането за без-
възмездно прехвърл-
яне на терена не мина
заради липсата на ква-
лицифицирано мно-
зинство – три чет-
върти от броя на съ-
ветниците, които да
подкрепят благочес-
тивата молба.

На първото си засе-
дание след летния си

Предизборни безумия –
колата на ДПС-лидера

поломена, „Атака”
нападна плакати на ГЕРБ

До вота за
нов български
парламент ос-
тават по-малко
от две седми-
ци и предиз-
борните безу-
мия и просто-
тии в Перник
започнаха.

В събота бил-
борд на ПП
ГЕРБ в пер-
нишкия квар-
тал „Изток”

осъмнал облепен с плакати на „Атака”.
Вандалщината най-вероятно е дело на ак-
тивисти на партията на Волен сидеров. От
общинското ръководството на ГЕРБ зая-
виха, че това е умишлен хулигански акт,
за който ще пуснат жалби в РИК Перник и
Областната дирекция на МВР.

В утрото на националния празник - 22-
ри септември лидерът на ДПС в региона
Боряна Методиева е намерила колата си
със счупени фарове, предно и задно стък-
ло. Тя е алармирала веднага полицията.
Возилото е било паркирано пред семейна-
та къща в село Лесковец. Вандалщината
най-вероятно е станало във времето меж-
ду 2 и 4 часа, тъй като предната вечер Ме-
тодиева е имала гости и е имало хора око-
ло имота до късно.

Според криминалистите колата е пторо-
шена с бухалки или някакъв друг тежък
предмет, най-вероятно железен. Заедно с
дежурната група, извършила огледа, на
местопроизшествието е бил кметският на-
местник на село Лесковец Андрей Стойчев.

Според регионалния лидер на ДПС най-
вероятно мотивите за безобразието са по-
литически и са свързани с предстоящите
избори. Ако авторът на престъплението
бъде открит, той ще трябва да отговаря
пред закона за престъпление по глава
седма от НК за унищожаване и повреж-
дане,  в чл. 216 на която се казва, че кой-
то унищожи или повреди противозаконно
чужда движима или недвижима вещ, се
наказва с лишаване от свобода до пет го-
дини.

Любомира ПЕЛОВА

ните управници и
граждани, наследници
на великите българ-
ски държавници, пос-
тигнали този акт,
сме изправени пред не

тази жадувана собс-
твена независимост
е една стъпка от ог-
ромно значение и мо-
щен тласък за разви-
тието напред. Днес
обаче, повече от век
по-късно, ние , днеш-
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„Родна песен” при
ОДК с диригент Ди-
митър Констанца-
лиев, Духовият оркес-
тър с диригент Три-
фон Трифонов и АН-
ПТ „Граовска мла-
дост” с ръководител
на народния хор Сил-
вия Симеонова, хо-
реограф Тодор Тодо-
ров и главен художес-
твен ръководител
Венцеслав Андонов.
Освен, че се наслади-
ха на концерта, пер-
ничани разгледаха и
изложбата на Регио-
налния исторически
музей, която бе по
повод деня на незави-
симостта и 1000 го-
дишнината от смър-
тта на цар Самуил.


