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панията, застрахова-
телите обикновено
пускат по-изгодни
оферти. Но за кратко.
А очакванията са още
от ноември цените на
задължителната поли-
ца да тръгнат нагоре.

“За всички е ясно, че
щетите с всяка изми-
нала година се увели-
чават – има ръст на
щетимостта с 15-
17%. Безспорно
трябва да се увличат
и събираемите пре-
мии по тази застра-
ховка”, обясни Петро-
зар Петков, председа-
тел на Съвета на ди-
ректорите на застра-
хователна компания.

Освен това все още
не всички шофьори
сключват полицата.
Според последните
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.517 лв.
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Очакванията са по-високите цени да станат факт още от ноември
Любомира ПЕЛОВА

С 10 процента по-
скъпа ще е след Нова
година задължителна-
та застраховка “Граж-
данска отговорност”
прогнозират от бран-
ша. До момента за ав-
томобил среден клас с
обем на двигателя до
1700 кубика шофьори-
те плащаха между 180
и 200 лева. Очаквания-
та са отделните зас-
трахователи да вдиг-
нат цените с до 10%,
което означава, че “Г-
ражданската отговор-
ност” може да ни изле-
зе с до 20 лева по-соле-
на след 1-ви януари. В
края на годината бли-
зо 70% от шофьори-
те подновяват поли-
цата си. В битката за
клиенти, в пика на кам-
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Св. първомъченица
и равноапостолна

Текла

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

Процент върху
процента

И социологическите агенции
влязоха в предизборно съревнование коя ще
даде по-многозначителен отговор на въп-
роса кои ще влязат в парламента. Като по
някакъв график през ден, през два се издум-
кат в медийното пространство поредните
проучвания, за да насметат и без това нас-
метената предизборна кампания на пар-
тиите.

Сякаш в парламента ще влизат не депу-
тати, а социолози. Последните станаха
толкова медийно привлекателни, че са обе-
кт на ухажване от кого ли не. Социалозите
знаят всичко. Като пропуснем възможната
социологическа грешка, оттам нататък се
е отворило широко поле за интерпретации.
Прибавим ли към това речевото им умение
– не ти трябва парламент. Процент върху
процента, депутат до депутата, партия
след партия. Днес партиите в бъдещия пар-
ламент са пет, утре стават седем, а в пер-
спектива се мержелее възможността да ос-
танат четири. Днес едни са на ръба, утре
го прескачат яко, а другиден изпадат зад
борда. Днес една партия го докарва два пъ-
ти над друга, после процентите стават с
около 10 разлика, без да броим непредска-
зуемия скрит вот. Така процент след про-
цент, прогноза след прогноза и лафовете
си вървят. Кампанията – също.

Валентин ВАРАДИНОВ

Представиха творби от пленера “Арт студио Рударци”

данни на Комисията
за финансов надзор
обхватът на иначе за-
дължителната зас-
траховка достига
86%. Според застрахо-
ватели  тенденцията

„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

то на Деня на Перник
19 октомври и съби-
ра участници от
цяла България, както
и от партньорски
градове в Русия, Пол-
ша, Македония, Сър-
бия и др.

Това не е първата
изложба на открито,
организирана от Га-
лерия Перник. За да
доближи изкуство-
то до зрителите,
ръководството на
галерията вече за
трети пореден път

ØÀÕÌÀÒÈÑÒÈÒÅ ÍÈ
ÏÀÄÀÒ ÍÀ ÄÚÐÆÀÂÍÎÒÎ
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е цената на застра-
ховката в един по-дъ-
лъг период да расте,
тъй като размерът
на обезщетенията на-
раства, българите
пътуват по-често в

чужбина, обстановка-
та на пътя не се по-
добрява и няма причи-
ни да се задържа или
да пада надолу.

изважда творби от
фонда в открити
пространства. На 6
септември любите-
лите на изобрази-
телното изкуство
видяха картини на
пернишки художни-
ци, рисувани по вре-
ме на традиционния
пленер. Сега бяха по-
казани платна на гос-
ти от чужбина, кои-
то по време на мина-
логодишното изда-
ние претвориха духа
на Перник.

На страница 3

Милена ПЕТРОВА
Изложба на откри-

то представи твор-
би, рисувани по вре-
ме на традиционния
пленер по живопис
“Арт студио Рудар-
ци”. В пространс-
твото пред галерия
“Арт салон” бяха
подредени картини,
рисувани от госту-
ващи участници в
предишни издания на
пленера. Събитието
се провежда всяка
година в навечерие-

ÐÀÇÑËÅÄÂÀÒ ÑËÓ×Àß Ñ
ÊÎËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÒÎÄÈÅÂÀ
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Той е посветен на 85-годишнината на града
Силвия ГРИГОРОВА

В края на минала-
та седмица на ра-
ботната площадка в
кв. „Мошино” беше
открит пленер по
скулптура, органи-
зиран от община
Перник. На тази
площадка, в продъл-
жение на две седми-
ци, ще творят уча-
стниците в пленера
по скулптора в гра-
нит и метал, който
е посветен на 85-го-
дишнината от об-
явяването на Пер-
ник за град.

На импровизира-
ното тържество,
по повод открива-
нето на пленера,
присъстваха: ВРИД
кметът на Община
Перник-Илинка Ники-
форова, президен-
тът на фирмата-
спонсор на пленера-
Тони Тодоров, който

предоставя както
работната площад-
ка, на която ще се
твори, така и всич-
ки необходими
средства и техника
по време на работа-
та с гранит и ме-
тал. Присъстваха и

изявени български
скулптори, които
ще вземат

участие в пленера:
доц. Цветослав
Христов, доц. Емил
Бачийски, Георги
Георгиев, Рашо Тодо-
ров и Камен Цвет-
ков. Те ще творят и
реализират скул-
птури от гранит и
метал, предназначе-
ни за естетизация
на градската среда.

Камен Цветков,
който е и комисар
на пленера, благода-
ри на Община Пер-
ник за усилията,
които са положени,
за да го има този
пленер и продължа-
ват да се полагат,
за да имат творци-
те всичко необходи-
мо за

един нормален
творчески процес.
„Искам да благодаря
и на Тони Тодоров за
много ценната и
безрезервна подкре-
па, която оказва, за
да се случи това на-
чинание. Усилията,
които се полагат, за
да го има този пле-
нер, във време като

Лоша комуникацията
между ДАБ и МОН

по казуса в Калище
Милена ПЕТРОВА

днешното са изклю-
чително важни. По
време на кризи, оби-
кновено се пренеб-
регват духовните
потребности на хо-
рата, за да бъдат
задоволени насъщ-
ните нужди. Аз
вярвам, че мате-
риалните щети, кои-
то понася общес-
твото по време на
такива кризи са
тежки, но те се
преодоляват. Духов-
ните поражения оба-
че, които се на-
насят в резултат
на такива криза са
почти непоправи-
ми”, заяви Цветков.

Пленерът беше
официално открит
от ВРИД кметът на

община Перник-
Илинка Никифоро-

ва. „Скъпи прияте-
ли, радвам се, че ус-
пяхме с общи усилия
да организираме то-
зи пленер. Той е вто-
рия в рамките на де-
сетина дни, който
откриваме. Когато
кандидатствахме за
европейска столица
на културата и под-
готвяхме докумен-
тите, ние поставих-
ме като акцент в на-
шата работа пос-
т и н д у с т р и а л н и я
град. Тогава не си
представях, че по
този начин може да
се случи едно тако-
ва събитие като то-
зи пленер. С него се-
га поставяме нача-
лото именно на та-
зи наша идея. Искам
да благодаря на Ка-
мен и на всички
творци, които ще
работят в нашия
град. Ще се поста-
раем да бъдем заед-
но през тези дни и
да дадем възмож-
ност на творците,
които не са от Пер-
ник, да почувстват
неговата атмосфе-
ра. Ще видите, ува-
жаеми приятели, че
ние, перничани, сме

малко като този
гранит- трудно се
извайва по нас, но
когато се извае си
заслужава”, заяви
Никифорова. Тя под-
черта, че в момента
Перник не изглежда
по най-лицеприя-
тния начин. „Всички
знаят, че общината
реализира в момента
мащабен проект,
който е съпътс-
тван с още 10 малки
проекта, които об-
хващат инфраструк-
турата на града. За-
това Перник е разко-
пан и гражданите
недоволстват. Ис-
кам да ви уверя, че
така както намерих-
ме куража да започ-
нем реализирането
на този мащабен
проект, така ще на-
мерим сили и воля да
го завършим, за да
придобие нашия Пер-
ник съвременен, ев-
ропейски вид”, заяви
Илинка Никифорова.
Присъстващите на
тържеството, си
пожелаха спорна ра-
бота, за да може
след приключването
на пленера творби-
те да станат дос-
тояние на всички
перничани.

По-високи енергийни помощи 
ако се вдигне цената на тока 

Зоя ИВАНОВА 
Размерът на ене-

ргийната помощ ще
се увеличи с процен-
та на повишение на
цената на електрое-
нергията, заяви
днес в Благоевград
вицепремиерът и ми-
нистър на труда и
социалната полити-
ка Йордан Христос-
ков.„При увеличение
на тока например
със 7 %, месечната
енергийна помощ ще
бъде в размер на
70.47 лв.“, посочи
министър Христос-
ков. Той поясни, че
при този вариант
ще бъдат необходи-
ми допълнително
малко под 5 млн. лв.
„Давам пример със

7%, но Министерски
съвет не може да
влияе върху реше-
нията на държавния
регулатор с колко и
откога да се увеличи
токът“, подчерта
вицепремиерът. 

Той съобщи, че
голяма част от хо-
рата с вече подаде-
ни заявления за то-
зи вид помощ са по-
лучили сумите за
ноември и декември.
„Разликата, на коя-
то те ще имат пра-
во след увеличение-
то на тока, ще се из-
плати през януари
следващата година с
енергийното подпо-
магане за първите
три месеца на 2015
г.“, поясни министъ-

рът. До момента са-
мо през месец сеп-
тември са изплате-
ни близо 9.5 млн. ле-
ва за целеви помощи
за отопление. Хора-
та, чийто молби ще
се обработят след
повишението на то-
ка, ще получат но-
вия размер на по-
мощта. 

Министър Хрис-
тосков увери, че и
при следващи оча-
квани повишения на
цената на електрое-
нергията хората,
които получават
помощи за отопле-
ние, ще бъдат ком-
пенсирани. Целта е
да не се разшири
кръгът на енергий-
но бедните. 

Повече от 350 училища
са без физкултурни салони

Милена ПЕТРОВА
Липсата на средства е причината над 350

училища в страната да нямат физкултурни
салони, в които децата да провеждат зан-
ятия и в дните, в които атмосферните усло-
вия навън не го позволяват.

Освен загубата на спортно-образоветел-
ния елемент, тук става дума и за допълни-
телно обездвижване а също и ученици с
наднормено тегло и гръбначни деформа-
ции.Бившият национал по волейбол Евгени
Иванов коментира, че материалната база е
занемарена. По думите му министерството
не дава достатъчно пари.

“Директорите са притиснати от липса на
средства и се чудят как да ги разпре-
делят”, коментира той.

Учениците по програма трябва да спорту-
ват три учебни часа в седмицата. Това оба-
че е по закон. Въпросът е какво се получа-
ва, когато стените на салоните се рушат, а
уреди няма.

Волейболистът е на мнение, че 60 % от де-
цата имат различни форми на гръбначни де-
формации.

“След като държавата е поела функцията
да се грижи на нашите деца и за тяхното
обучение, това би трябвало да бъде нейна
отговорност”, убеден е Иванов.

Комуникацията между МОН и ДАБ
(Държавната агенция за бежанците) не
е на необходимото ниво по отношение
на казуса в с. Калище, обяви министъ-
рът на образованието доц. д-р Румяна
Коларова.

От ДАБ поискаха промяна на наредба-
та, отнасяща се до деца на бежанци,
които да могат да бъдат записвани в
училище, без да полагат изпит по бъл-
гарски език.

“До този момент от ДАБ ние нямаме
абсолютно никаква официална инфор-
мация”, заяви министърът на образова-
нието Румяна Коларова.

Тя е писала писмо до ДАБ. Единстве-
ната информация, стигнала до министъ-
ра е, че от агенцията са се опитали да
се свържат по телефона с началника на
Регионалния инспекторат по образова-
ние в Перник с желание 3 деца да оти-
дат в училището в град Земен. Според
нея обаче няма време да се подготвят
родителите и децата за новите ученици.

Държат ни в неведение, не може с
разговор по телефона да се уреждат те-
зи неща, има документи, които трябва
да бъдат подписани, недоволна е Кола-
рова.

До този момент от ДАБ не са пред-
приели никаква стъпка за промяна на
въпросната наредба. Трябва да се пред-
приемат мерки, които да имат институ-
ционална тежест, посъветва министърът
на образованието.

НЧ “Миньор” кани на
детски хепънинг

Милена ПЕТРОВА
Читалище “Миньор-2005” започва есе-

нния си сезон с иновативната идея да събе-
ре пернишките деца на хепънинг, по време
на който ще научат какво е “Фреш арт”.
Преподавателят в НБУ д-р Биляна Калоя-
нова и дизайнерите Весела Стойнева и Рус-
лан Лозев ще творят заедно с всички, кои-
то искат да подредят или скулптурират ид-
еите си за флора, фауна, бит.

Часът и мястото на срещата са: 11.00 ч.,
27.09.2014 г., пред детската градина в град-
ския парк. Възраст на начинаещите и по-
опитните автори – над 6 години.

“Заповядайте без билети и с настроение
да се порадваме на пъстри вкусни твор-
би!Очакваме Вас и Вашите деца, внуци,
племенници, съседски деца”-приканват ор-
ганизаторите от НЧ “Миньор”.
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Важността на вота беше тема на регионален съвет

Пет нови случая на 
чревни инфекции 

Зоя ИВАНОВА 

Силвия ГРИГОРОВА
Важността на

п р е д с т о я щ и т е
предсрочни парла-
ментарни избори бе-
ше сред основните
теми на провелия се
регионален съвет на
СРС”Подкрепа”- Пер-
ник. На него присъс-
тваха председатели-
те на синдикалните
секции на СРС„Под-
крепа” от облас-
тта. Председа-
телят на регионал-
ната структура-
Любомир Жотев

подчерта, че пред-
стоящите парла-
ментарни избори са
от изключително
важно значение за
съдбата на страна-
та. „Общоизвестна
истина е, че нашата
страна е в тежко
икономическо поло-
жение. Точно затова
сега повече от
всякога е необходи-
мо стабилно прави-
телство, което да
се ползва с подкре-
пата и доверието
на голяма част от

избирателите. За
тази цел на 5 ок-
томври всички ние
трябва да отидем и
да дадем своя глас
за онази политичес-
ка сила, която е спе-
челила доверието
ни. Не знам дали ви
е направило впечат-
ление, че тази пре-
дизборна кампания
върви някак си вяло,
а в същото време ни
се внушава, че въп-
реки усилията, ни-
кой не е в състоя-
ние да предотврати

контролирания вот-
сиреч пазаруването
на гласове. Това не е
вярно. Всички ние,
така наречените
г л а с о п о д а в а т е л и ,
можем и трябва да
предотвратим паза-
руването на гласове
като излезем и гла-
суваме. Високата из-
бирателна актив-
ност е тази, която
може да обърка
сметките на някои
политици, че с ев-
тин пазарлък отно-
во могат да се добе-
рат до властта. Вие
сте тези, които
трябва да разя-
снявате на членове-
те на своите струк-
тури колко важна е
избирателната ак-
тивност на пред-
стоящите избори.
Нашата  страна не
само, че няма да по-
несе финансово но-
ви предсрочни избо-
ри, но сега повече
от всякога й е необ-
ходимо стабилно

Основна задача за МВР и кабинета
е провеждането на честни избори

правителство. Знае-
те, че стартира но-
вия преговорен пе-
риод, на който
страната ни разчи-
та да получи от Ев-
ропейския съюз се-
риозни средства,
които ще осигурят
финансирането на
жизнено важни как-
то от национално,
така и от местно
значение обекти.
Ако страната ни
влезе отново в спи-
ралата на полити-
ческата криза, то
има реална опасност
да не успеем да ус-
воим тези милиарди
левове, което ще се
отрази пагубно как-
то върху развитие-
то на много отрас-
ли на икономиката,
така и върху общи-
ните, които също
разчитат на евро-
пейските пари за ре-
шаването на пробле-
ми с важно социално
значение”, заяви Лю-
бомир Жотев.

Любомира ПЕЛОВА
Една от основните

задачи на МВР и на
служебния кабинет е
провеждането на чес-
тни избори, което да
гарантира спокой-
ствието в полити-
ческата система и на
гражданите в Репуб-
лика България, заяви
министърът на вът-
решните работи Йор-
дан Бакалов. Той до-
пълни, че с негова за-
повед на всички
структури на вът-
решното ведомство
е разпоредено преди,
по време и след избо-
рите на 5 октомври
да осъществяват ак-
тивни действия за
недопускане на купу-
ване и продаване на
гласове. Министъ-
рът уточни, че в
страната вече про-
тичат такива реали-
зации и очаква в най-

скоро време да бъдат
оповестени  конкрет-
ните резултати от
тях.

Тази седмица ще бъ-
де проведено първо-
то заседание на Меж-
д у в е д о м с т в е н о т о
звено за противодей-
ствие на престъпле-
нията, свързани с из-
борния процес , съоб-
щи главният проку-
рор Сотир Цацаров.
На него ще се доклад-
ва обстановката във
всеки областен град,
което се прави и към
момента. Почти все-
ки ден се провеждат и
съответни действия
в сътрудничество с
органите на МВР.  Те
включват противо-
действие на намере-
ния, а също и на съз-
дадени предварител-
ни организации за за-
купуване на гласове, 
които са свързани и с

други престъпления
като например и ос-
новно с незаконна лих-
варска дейност.

Министър Бакалов
коментира действия-
та на българските
гранични власти във
връзка с миграцион-
ния процес у нас. Той
бе категоричен, че
няма случай, при кой-
то заявил се като
емигрант човек и пре-
минал през граничен
контролно-пропуска-
телен пункт, да е бил
върнат. Бакалов до-
пълни, че всички сиг-
нали  за нарушения на
човешки права, за
които МВР е сезира-
но, са проверени и
твърденията в тях
не отговарят на ис-
тината. Той призова 
в подобни случаи ин-
формациите да бъ-
дат подкрепяни с
реални данни.

Български фирми
участват в руско-

български бизнес форум
Силвия ГРИГОРОВА

  Изпълнителната агенция за насърча-
ване на малките и средни предприятия
организира посещение на български
фирми от сектор козметика и парфюме-
рия в Руско-българския бизнес форум,
който ще се проведе в търговско-про-
мишлената палата в Санкт Петербург.В
него ще вземат участие 12 български
фирми. Бизнес форумът ще бъде открит
от вице-президента по международно-
то сътрудничество на Санктпетербург-
ската палата-Екатерина Лебедева, ге-
нералния консул на България в Санкт
Петербург Петя Несторова и Красимир
Лозанов, ръководител на Службата за
търговско-икономически въпроси към -
нашето консулство в Петербург. Уча-
стниците в търговската мисия ще про-
ведат двустранни срещи с представи-
телите на руски компании, ще се за-
познаят с изискванията за сертифика-
ция на козметични продукти на Митни-
ческия съюз и нормативно-правна база
за правене на бизнес в северната сто-
лица на Русия.

  В програмата на търговската мисия
е включено посещение на Междуна-
родния фестивал на красотата „Нев-
ские берега“, където българските ме-
ниджъри ще имат възможност да уста-
новят контакти с представители на рус-
ки фирми, както и да се запознаят с
представената продукция. Предвидена
е презентация на състоянието на сек-
тор козметика, парфюмерия и етерични
масла в България в рамките на фести-
вала.

  Бизнес-посещението в Санкт Петер-
бург се организира по проект „Насър-
чаване на интернационализацията на
българските предприятия”, по който
агенцията за насърчаване на малките и
средни предприятия е институционален
бенефициент. Със средствата от проек-
та Агенцията поема разходите на уча-
стниците за: самолетен билет, вътре-
шен транспорт и трансфер, хотелско
настаняване и логистика на място.

Пет нови случая на ентероколит са регис-
трирани миналата седмица от Регионалната
здравна инспекция в града. Болните са
настанени за лечение в Инфекциозното от-
деление на пернишката многопрофилна
болница. От инспекцията съобщават още,
че епидемичната обстановка по отношение
инфекциозните заболявания в Пернишка
област е спокойна. Регистрирани са 11 слу-
чаи на остри заразни болести срещу 10 слу-
чаи за същия период на предходната сед-
мица (без остри респираторни заболявания
и грип). Има четири нови случая на варице-
ла, един на скарлатина и един на коклюш. 

През седмицата са регистрирани 15 слу-
чаи на остри респираторни заболявания  и
грип със заболяемост 19,14 %ооо.

През седмицата инспекторите на РЗИ
Перник са извършили 248 проверки. Няма
издадени наказателни постановления по
Закона за здравето.

Първо районно пое случая
с колата на ДПС-лидера

Любомира ПЕЛОВА
Образуваха досъдебно производство

срещу неизвестен извършител за унищо-
жаване и повреждане на лекия автомобил
на регионалния лидер на ДПС в Пернишко
Боряна Методиева. По случая ще работят
криминалистите от пернишкото Първо ра-
йонно управление «Полиция».

Както «Съперник» писа, сигналът в поли-
цията е бил подаден на 22 септември, около
08,05 ч. 36-годишната собственичка на ко-
лата „Опел Тигра” е алармирала, че колата
е със счупени стъкла и фарове. Пред слу-
жителите ена реда тя е обяснила, че опелът
е бил паркиран пред дома й в село Леско-
вец.

Органите на реда направили оглед на
местопроизшествието. Предприети са всич-
ки действия за установяване на извършите-
лите. Основната версия, по която се работи
е лични мотиви, насочени към Методева.

„Гражданска отговорност”...
от страница 1

Дългогодишни шофьори, които нямат
нарушения на пътя пък смятат, че по-ви-
соката застрахователна полица трябва
да е само за водачи на МПС, които са
престъпили буквата на закона и са нанес-
ли щети. Обикновено това са шофьори
,които карат с превишена скорост и към
тях санкцията трябва да е по-висока. Зас-
трахователите сами определят кои вода-
чи да плащат повече. Най-често по-скъпа
е “Гражданската отговорност” за млади-
те и неопитни шофьори, нарушителите на
пътя или тези, които карат в големите гра-
дове или извън граница.

При някои от компаниите шофьорите с
няколко нарушения на пътя може и да
плащат двойно по-скъпа застраховка.
Все още обаче не е готова единната сис-
тема за диференцирано плащане на поли-
цата за клиентите на всички дружества.

Още по-сериозен се очаква да бъде
скокът в цените на Каското. Заради ог-
ромните щети, които дружествата трябва-
ше да покрият след градушката, от бран-
ша прогнозират повишение в цените до
20 %. Крайните цени на всички компании
ще са ясни до месец, когато започва и
активната кампания по преподновяване
на полицата.
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Най-важни са обучението по български и преход към професионално обучение

Ден на отворените врати в 
Световния ден на сърцето 

Зоя ИВАНОВА 

Зоя ИВАНОВА
Министерството

на труда и социална
политика ще напра-
ви преглед на дей-
ностите, разписани
в проекта на План за
действие по интег-
рация за 2014 г. Най-
неотложните мерки,
които ще бъдат оси-
гурени на чужденци-
те, получили между-
народна закрила, са
курсове по българ-
ски език и преход
към професионално
обучение. Това ста-
на ясно след среща-
та на вицепремиера
и министър на тру-
да и социалната по-
литика Йордан Хрис-

тосков с Роланд-
Франсоа Вейл, пред-
ставител на Върхов-
ния комисар за бе-
жанците на ООН
(ВКБООН) за Бълга-
рия. Това съобщават
от пресцентъра на
министерството.

В и ц е п р е м и е р ъ т
Христосков съобщи,
че вече се изпълн-
яват дейности, за-
ложени в плана, кой-
то предстои да бъ-
де приет от Минис-
терския съвет (МС).
Документът е част
от изпълнението на
Националната стра-
тегия за интегра-
цията на лицата, по-
лучили международ-

на закрила в Р Бълга-
рия, приета от МС
на 4 юли тази годи-
на.

„Правителството
предприема стъпки
за предоставянето
на интеграционни
мерки за лицата, по-
лучили международ-
на закрила. Днес е
първият учебен ден
за 2014/2015 г. и
част от децата на
бежанците са тръг-
нали на училище“, ка-
за вицепремиерът. 

Друга част от дей-
ностите за интегра-
ция на бежанците
включват мерки на
Агенцията по зае-
тостта за намиране

на работа на регис-
трираните безра-
ботни чужденци и
осигуряването на
жилища за тях с по-
мощта на областни-
те управители и об-
щинските админис-
трации. 

„В момента тече
процедура по номи-
ране на членове от
заинтересованите
институции за уча-
стие в Националния
съвет по миграция и
интеграция“, съоб-
щи вицепремиерът и
председател на съ-
вета Йордан Хрис-
тосков. 

„Познаването на
българския език е ос-
нова за успешната
интеграция на бе-
жанците. Подкреп-
яме усилията на пра-
вителството в та-
зи насока“, подчерта
Р о л а н д - Ф р а н с о а
Вейл. Той се позова
на данни от Държав-
ната агенция за бе-
жанците, според
които от началото
на годината 4 500
лица са получили бе-
жански и хуманита-

рен статут в Бълга-
рия. „Представи-
телството на
ВКБООН може да по-
могне на страната с
техническа помощ,
експертиза и обуче-
ния на новопостъпи-
ли служители“, каза
Р о л а н д - Ф р а н с о а
Вейл.

В Боровец ще се
проведе експертна
среща за социалната
закрила и интегра-
цията на лица със
специални нужди,
търсещи или получи-
ли международна зак-
рила. Организатор е
представителство-
то на ВКБООН в Бъл-
гария. На форума ек-
сперти от Агенция-
та за социално под-
помагане, Агенцията
за хората с уврежда-
ния и Държавната
агенция за закрила на
детето ще споделят
своя опит в реализи-
рането на мерки, на-
сочени към социална
защита и зачитане
на човешките права
на лица, получили
международна закри-
ла в България.

Здравното министерство иска
допълнително пари в бюджета 

Зоя ИВАНОВА 
Да бъдат отпусна-

ти още 11 милиона ле-
ва към бюджета на
здравното минис-
терство - за това нас-
тоява здравният ми-
нистър д-р Мирослав
Ненков. Има и изгот-
вен проект за Поста-
новление на Минис-
терски съвет, който
трябва да бъде одо-
брен от Кабинета. Па-
рите са необходими в
няколко направления.
Част от тях са за из-
пълнение на проект за
подобряване на пси-
хиатричната помощ в
България, други – по
проект за подобрява-
не на организацията и

координацията при
оказване на спешна ме-
дицинска помощ.
Средства ще бъдат
предоставени на дър-
жавни лечебни заведе-
ния за капиталов раз-
ход за закупуване на
апаратура и консума-
тиви. За изпълнение
на проекта за подобр-
яване на психиатрич-
ната помощ целеви па-
ри ще бъдат предос-
тавени на държавни
психиатрични болни-
ци. По проекта за по-
добряване на органи-
зацията и координа-
цията при оказване на
спешна медицинска по-
мощ, целеви средства
ще бъдат предоставе-

ни на регионални
здравни инспекции,
центрове за спешна
медицинска помощ и
центрове за трансфу-
зионна хематоло-
гия.По проекта за по-
добряване на органи-
зацията и координа-
цията при оказване на
спешна медицинска по-
мощ ще бъдат закупе-
ни 28 линейки с апара-
тура за 28-те Центъ-
ра за спешна помощ.
Освен това всяко РЗИ
и 5 Центъра за тран-
сфузионна хематоло-
гия ще получат по
един стандартен са-
нитарен автомобил,
снабден с многофун-
кционална апаратура.
  

Няма селища без ток
заради дъжда

Силвия ГРИГОРОВА

   Няма селища без ток в резултат на
дъждовете на територията, обслужва-
на от ЧЕЗ. Това информираха от ком-
панията. От там увериха, че са моби-
лизирани всички  аварийни екипи във
връзка с очакваното трайно влошава-
не на времето и с цел по-бърза реак-
ция и отстраняване на евентуални
повреди.

 „Аварийната обстановката в Запад-
на България е в рамките на обичайно-
то. Спокойствието на нашите клиенти
е от първостепенно значение за нас и
сме готови да реагираме по най-бър-
зия възможен начин, ако лошото вре-
ме предизвика смущения в електро-
захранването“, каза Виктор Станчев,
директор „Експлоатация и поддържа-
не“ в ЧЕЗ Разпределение България.

  От ЧЕЗ напомнят, че клиентите на
компанията могат да подават сигнали
и да получават информация във връз-
ка с прекъсвания на електрозахран-
ването на денонощната информа-
ционна линия   0700 10 010 , чрез ав-
томатичното меню за аварии 3. Ин-
формация за планираните и неплани-
рани прекъсвания е налична и на мо-
билната версия на сайта на компа-
нията m.cez.bg.

Във връзка с Деня на сърцето - 29 сеп-
тември, екипът на доц. д-р Мария Милано-
ва от Клиниката по кардиология на Уни-
верситетската болница за активно лече-
ние и спешна медицина „Н. И. Пирогов”,
обявява Ден на отворените врати за кон-
султация на пациенти със сърдечно-съдо-
ви заболявания.

Прегледите ще бъдат в сградата на Ме-
дицински център „Пирогов” и само за
предварително записани пациенти. Же-
лаещите да се възползват от срещата със
специалистите, задължително трябва да
се запишат на  на телефон 02/9154574. За-
писванията започват от 25.09.2014 между
 14.00 до 16.00 часа.

Не е необходимо да се носи направле-
ние от личния лекар, уточняват от лечеб-
ното заведение.

Фелдшерите настояват за 
своя съсловна организация 

Зоя ИВАНОВА 
От Сдружението на медицинските

фелдшери у нас настояват да бъде
призната отделна съсловна организа-
ция, която да защитава техните интере-
си. Според Александър Александров,
председател на съсловната организа-
ция на фелдшерите тяхната професия е
специфична и трябва да има свое пред-
ставителство. 

„Лошо е, че ни бъркат с парамедици,
бъркат ни със всичко друго и това е по-
ради факта, че нямаме представител-
ност. Хората се объркват кои сме, какви
сме и какво работим. Истината е, че
фелдшерите в момента работят лекар-
ска дейност, но ни слагат при профе-
сионалистите по здравни грижи, защото
така звучи законът. Тези закони, които
са правени по отношение на нашата
професия, са без консултация с нас. Те
са изгодни за лекарите, за медицин-
ските сестри и за държавата, но не зву-
чат реално  за фелдшерите”, твърди
Александров. Според него заради въп-
росното законодателство и невъзмож-
ността да имат своя съсловна организа-
ция, отделна от Българските професио-
налисти по здравни грижи, фелдшерите
водят дела. 

Допълнително средства за
услугата “Личен асистент”

Зоя ИВАНОВА
 Още 7,5 млн. лева ще бъдат отпусна-

ти за продължаване на услугата „Ли-
чен асистент“ за хора с увреждания.
Тези средства идват от очаквани ико-
номии по други проекти в сферата на
пазара на труда, финансирани от Опе-
ративна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” , съобщават от Минис-
терството на труда и социалната поли-
тика.Допълнителните 7.5 млн. лв. за
„Личен асистент“ ще осигурят достъп-
ни услуги в домашна среда за близо
11 000 човека с тежки увреждания. То-
ва ще гарантира плащанията по склю-
чените вече договори за лични аси-
стенти до края на годината. 



Рекламно  приложение

Сряда, 24 септември 2014 г., брой 179 /5542/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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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.
8. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт - 29 000 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 - 26 500 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 - 39 000 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

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 по-

мещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв. Кал-
кас, 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. Ки-
рил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35
74

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

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

391
Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140

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

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

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

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,
17 000 лв. - тел. 0888/700 258; 0888/932

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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”Ислямска държава” обяви,
че ще отвърне на удара

ЕС може да преразгледа
санкциите срещу Русия скоро
Следващата седмица Съветът на ЕС ще заседава, за да извърши задълбочена оценка на

прилагането на прекратяването на огъня в Украйна и на мирния план.
Мая Кочиянчич, говорител на върховния представител на ЕС по външната политика и

сигурността Катрин Аштън, обясни на пресконференция в Брюсел, че до края на месеца
приложението на примирието ще бъде оценено.

Ако бъде установено правилно приложение, ЕК и Европейската служба за външно действие
може да бъдат поканени да предложат промени в наложените санкции. Прекалено рано е да
се каже какво може да бъде променено в наложените санкции", отбеляза Кочиянчич, цитирана
от БТА.

По думите й всички предприети мерки (срещу Русия) подлежат на преразглеждане според
развитието на събитията в Украйна.

Кочиянчич допълни, че всички решения за налагането, облекчаването и отмяната на
санкциите се одобряват с единодушие в Съвета на ЕС.

Последните санкции, които ЕС наложи на Русия, са от 12 септември. Те засягат "Роснефт",
"Транснефт" и "Газпромнефт", 5 банки, оръжейни фирми, сепаратистки лидери.

Вторият пакет ответни мерки на Русия срещу западните санкции е готов.
"Газпром" не се нуждае от доставки на западно оборудване и ембаргото върху износа на

такова оборудване за Русия няма да повлияе на дейността на компанията", заяви днес зам.-
председателя на управителния съвет на руския газов монополист Александър Медведев по
време на конференцията "Петрол и газ в Сахалин".

Проруските сепаратисти в Източна Украйна обявиха, че са започнали да изтеглят артилерията
си на местата, където украинската армия е направила същото, съгласно споразумението от
Минск, предадоха Франс прес и ИТАР-ТАСС.

Изтеглихме артилерията си в зоните, където украинските редовни войски направиха същото.
Където украинската артилерия не е била изтеглена, не сме изтеглили и нашата. Това се отнася
до артилерийски единици с калибър над 100 мм", заяви пред Интерфакс "премиерът" на т.
нар. Донецка народна република Александър Захарченко.

Подписано в събота споразумение в Минск представя мирен план от девет точки за слагане
край на кървавия конфликт, в който от повече от пет месеца се сражават проруските сепаратисти
и украинската армия.

Той предвижда създаване на 30-километрова буферна зона, по 15 км от всяка страна на
фронтовата линия, и изтегляне на тежката артилерия на двата лагера, което на практика
замразява конфликта на сегашните позиции на воюващите.

В мирния план се предвиждат също прекратяване на огъня, което до момента като цяло се
спазва, както и забрана за полети над сепаратистките региони.

Десетки хиляди руснаци участваха преди два дни в шествие против военните действия на
територията на Украйна.

Новият външен министър на Полша Гжегож Схетина поиска нормализиране на отношенията
на страната си с Русия и Украйна. Полша няма да се ангажира във въоръжения конфликт в
Украйна и няма да й доставя оръжие.

Боец от "Ислямска държава" в Сирия заяви, че
групировката ще отвърне на ръководените от САЩ
въздушни удари и обвини Рияд, че е позволил това да се
случи.

Тази нощ САЩ и арабски държави нанесоха първите
въздушни удари по позиции в Сирия на радикалната
групировка "Ислямска държава".

Сирийското правителство съобщи, че часове преди
атаките е получило писмо от държавния секретар на САЩ
Джон Кери чрез иракския министър на външните работи.
В него Дамаск е бил уведомен, че САЩ и съюзниците им
планират да нападнат джихадистката групировка
"Ислямска държава"

Американското Централно командване съобщи, че САЩ
са нанесли удари срещу джихадистите от бойни кораби в
международни води в Червено море и северната част на
Персийския залив. Изстреляни са 47 крилати ракети
"Томахок". В операцията били използвани също
дистанционно контролирани самолети и бомбардировачи.

Поразените цели включвали джихадисти, тренировъчни
лагери, финансов център, оръжейни складове,
автомобили и щаб-квартирата на ИД в град Ракка.

Взети са мерки за осуетяване на предстоящи атаки
срещу американски и други западни мишени от "опитни
ветерани на Ал Кайда", които имали безопасно убежище
в Сирия.

"Тези удари бяха нанесени само от американските
въоръжени сили", се уточнява в текста.

От Сирийския център за наблюдение на правата на
човека, базиран във Великобритания, съобщиха, че
международната коалиция е нанесла най-малко 50 удара
срещу позиции, бази и постове на ИД в сирийските
провинции Ракка и Дейр аз Зур, а позиции на свързаната
с Ал Кайда групировка Фронт "Ан Нусра" също били
ударени в северозападна Сирия. Най-малко 30 бойци на
"Ан Нусра" и 8 цивилни, включително три деца, са били
убити.

В изявлението на Централното командване на САЩ се
съобщава още, че Бахрейн, Йордания, Катар, Саудитска
Арабия и Обединените арабски емирства също "са
участвали или са подкрепяли въздушните удари" срещу
"Ислямска държава" и че всички самолети са напуснали
безопасно районите на ударите, съобщи БТА.

Аман потвърди участието си в ударите на
международната коалиция, предаде Франс прес.

"Ние участвахме в тези удари, които са част от усилия
за разгромяване на тероризма в неговите бази", каза пред
АФП говорителят на йорданското правителство Мохамед
Мумени.

Йорданската армия обяви, че самолетите й са нанесли
удари по "терористични групировки" в Сирия, а също и в
Ирак.

"В ранните часове на деня самолети на йорданската
кралска авиация унищожиха известен брой мишени на
терористични групировки, които имат навик да пращат
свои членове в Йордания за извършване на саботажи.
Всички самолети се върнаха безпрепятствено по базите
си", се казва в изявление на армията.

Уточнява се, че мишените са били близо до границите
със Сирия (Северна Йордания) и Ирак (Източна Йордания).
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

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

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Перник, Пл.”Св.Иван Рилски” №1, на основание чл. 14 от НПКДС и зповед № 1451/
18.09.2014 г.на Кмета на Община Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността Секретар на Община Перник.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните заемане на

длъжността са:
- образование - висше;
- степен на образование - Магистър;
- професионален опит - 5 години;
- ранг II младши;
3. Начинът за провеждане на конкурса е защита на концепция на тема: “Подобряване на

административно-техническото обслужване в Община Перник” и интервю.
4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за
участие в конкурса са:
- заявление по образец Приложение № 2 към чл.17,ал.1от НПКДС;
- декларация по образец, съгласно чл.17(2) от НПКДС;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна

квалификация и правоспособност, които се изискват за заемане на длъжността;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Документите в т.4 следва да бъдат представени в десетдневен срок считано от датата на

публикуване на обявлението за конкурса в местен ежедневник в отдел “Информационно и
административно обслужване” на Община Перник, лично от кандидата или чрез пълномощник.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в Община Перник на
партерния етаж, както и в сайта но Общината.

7. Съгласно длъжностната характеристика, основните задължения са:
- Организира, ръководи и контролира дейността на общинската администрация, условията

за работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
оценява трудовото изпълнение на ръководния персонал;

- Координира и контролира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната
тайна;

- Организира и отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на
гражданите и юридическите лица;

-   Изпълнява всички задачи и отговорности на УПР наСУК;
8. Минималният размер на основната г^беч^^аплата е 600 (шестотин) лева.

ИД КМЕТ ИЛ.НИКИФОРОВА
с /на Зап.1123 от 13.07.2012 г.
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06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Цветовете на любовта" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Север- юг"- сериал, с.2, еп.24
21:30"Survivor: Камбоджа" - реалити шоу
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Вътрешна сигурност" - сериал
01:00"Пепел от рози" - сериал
02:00"Преди обед" /п./ - токшоу
04:00bTV Новините /п./
04:30"Цветовете на любовта" /п./- сериал

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Светиците тв филм /7 епизод/п/
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 /п/
12:00По света и у нас
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек тв филм /3 епизод/
13:40Жребият тв филм /4 и 5 серия/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Бързо, лесно, вкусно
16:30Парламентарни избори 2014:
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
21:05В сянката на властта тв филм
22:00България от край до край
22:25Парламентарни избори 2014:
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014:
Гласовете на България
23:00Зелена светлина
23:05Комисар Монталбано: Грънчаревата
нива игрален филм /Италия, 2011г./,
режисьор Алберто Сорини, в ролите:
Лука Дзингарети, Чезаре Бочи и др.
00:55Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
01:05Здравето отблизо /п/
02:05Денят започва с Култура /п/
03:20По света и у нас /п от 20:00/
04:00Комисар Монталбано

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ден, скрил много

предизвикателства в
себе си. Днес ще имате

сили и желание да свършите много
от нещата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста

висока цена. Вашата вътрешна при-
рода е да виждате истинската стой-
ност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знае-

те какъв избор да направите в про-
фесионалната сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни
неща. По възможност

не се впускайте в нови проекти. Ще
имате нужда от стабилност, от
добра храна, от добро отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви

ще са резултатите от вложениете
усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадателни
сте, но вършейки ра-
ботата на другите,
им отнемате възмож-

н о с т т а да се развиват и учат
сами уроците си. Помагайте,
вдъхновявайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва

да сте готови да пожертвате
страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изнена-
дате колко от неща-

та, които казвате на другите,
всъщност имате нужда да ги каже-
те на себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

рядко ще го наричате работа. На-
мерете онези неща, които ви

правят истински щас-
тливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но само тога-

ва, когато ви поискат помощ. Днес
ще имате нужда да се съревновава-
те, да се конкурирате, да играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабил-
ност и това ще ви во-
ди при взимането на
решения.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще пре- дизвиквате околните с

някои ваши коментари. Днес не е
денят на шегата, но все пак лесно ще
се измъкнете от ситуация. По-важ-
ното е да получите ценна
информация.
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Яне АНЕСТИЕВ

×åòèðè çàãóáè çà ïåðíèøêèòå øàõìàòèñòè
Чака се мачът на истината срещу ШК „Найден Войнов” (Видин)

Отборите са седем и
най-вероятно няма да
има изпадащ, което
освобождава състеза-
телите психически. В
първия кръг пернича-
ни отстъпиха на „Ло-
комотив”(Пловдив) с
1:3, като точката за
нас беше спечелена от
Й.Николов, който спе-
чели без игра срещу
гм.Атанас Колев. Във
втория кръг шахма-
тистите от ШК „Ю-
рий Бендерев” отстъ-
пиха със същия резул-
тат на „Локомо-
тив”(София). Двама
от състезателите ни
завършихха наравно –

Страницата подготви Яне Анестиев

съответно Людмил
Ненков с черните фи-
гури срещу гм.Крум
Георгиев и Йордан Ни-
колов срещу мм.Дими-
тър Лалев. За съжале-
ние, дригути двама
шахматисти ,брат-
ята Данови загубиха
партиите си.. В тре-
тия кръг,  паднахме
от „Марек Юнион Ив-
кони” с 1:3, като Люд-
мил Ненков спечели
срещу мм.Николай
Милчев. В четвъртия
„Абритус”(Разград)
постигна победи с
3,5:0,5 като Ради Да-
нов завърши наравно
с гм.Петър Дренчев.

,или са наемници. На-
шите пък са си от
Перник и всяка спече-
лена точка е ценна.

Братът на Бербатов
щял да учи

Асен Бербатов, който не спира да създа-
ва главоболия на брат си Димитър, изглеж-
да най-после се е взел в ръце и е решил да
се промени в добра посока. Проваленият
футболен талант се гласи да става треньор.
Столичен седмичник информира , че Асен
е сред новоприетите курсисти за лиценз
“C”. Амбициите му били да започне от най-
ниското стъпало и първоначално да работи
с деца и юноши в родния Благоевград. Къ-
де на майтапа, къде съвсем сериозно той
разправял, че иска да върви по стъпките
на легендарния Димитър Пенев. Самият
Митко Бербатов постоянно натискал брат
си да започне да учи и да изкара тапията.  -
Звездата на френския Монако искал да
вижда Асен в по-добра светлина, а не само
да чете заглавия, че пак е спипан с нарко-
тици и да му се налага да го измъква в на-
печените ситуации. “ШОУ” вече разкри, че
Бербо е запретнал ръкави и прави всичко
възможно Асен да се размине със затвора,
след като му бяха повдигнати две обвине-
ния - за разпространение на наркотици и
за шофиране без книжка.  

Криминален преби областен
управител по време на мач

Инцидентът е станал вчера по време на
футболен турнир в белослатинското село
Попица. Около 18 часа избухнал скандал
между два от отборите и най-вероятно Вен-
цислав Василев опитал да успокои играчи-
те. В избухналото меле един от вратарите
докопал губернатора на Враца и започнал
да го налага.С окървавено и разкъсано ли-
це Венцислав Василев се качил на колата
си и пристигнал във врачанската болница,
където веднага го вкарали в операционна-
та.„Венцислав Василев е със седем шева
на лицето”, потвърди управителят на ле-
чебното заведение Светозар Луканов.След
като спрели кървенето и го закърпили, ле-
карите освободили областния управител
за домашно лечение и той се прибрал в
Бяла Слатина.

домакините от Русия
с 3:2, което си е успех,
дори в тима на “Сбор-
ная” да отсъстваха
две от основните им
състезателки.Реална-
та цел пред отбора ни
е по-добро класиране
от мъжкия ни тим,
който завърши 13-и в
Полша. Въпреки че Ева
Янева я няма в съста-
ва, тъй като отпадна
в последния момент
заради възпаление на
стара травма в рамо-
то, нашите имат дос-
та класни изпълнител-
ки. В лицето на Доб-
риана Рабаджиева, Ели-
ца Василева и Страши-
мира Филипова Бълга-
рия разполага с оръжи-
я, които могат да по-
валят всеки съперник.

Регламентът 24 от-
бора ще започнат
битка за титлата
днес, като жребий ги
раздели в четири гру-
пи по шест отбора.
Европа е представена
от 10 отбора, зона
Северна и Централна
Америка – от шест,
Азия – от четири, а
от Африка и Южна
Америка – с по два.
Първите четири от-
бора от всяка от че-
тирите групи продъл-
жават във втори

кръг, като първият и
вторият от групи А
и В ще се съберат с
третия и с четвър-
тия от групите С и
D. И по аналогичен на-
чин третите и чет-
въртите от А и В ще
играят с първите и
вторите от C и D.
Спечелените точки
от първата фаза се
запазват, като се за-
читат резултатите
само срещу отбори-
те, които продължа-
ват напред.Първите
три отбора от новос-
формираните групи
ще продължат в тре-
тия, последен кръг.
Победителите ще бъ-
дат поставени и няма
да могат да се срещ-
нат един срещу друг в
третия кръг, освен на
полуфинал. Останали-
те отбори ще бъдат
разпределени с жре-
бий, за да се сформи-
рат две групи по три
отбора за финалната
шестица. Първият от
едната група среща
втория от другата и
обратно на полуфина-
лите, а завършилите
на трето място ще
спорят за петата по-
зиция в крайното кла-
сиране. Финалът е на
12 октомври в Милано.

Късно снощи , след
12-годишно отсъс-
твие, женският ни на-
ционален отбор по во-
лейбол отново игра  на
световно първенство.
Избраничките на Вла-
димир Кузюткин из-
лязоха  в Триест срещу
олимпийските шам-
пионки и номер 1 в
женския волейбол Бра-
зилия. Най-добрите
класирания на нацио-
налния ни отбор са
четвъртите места
от световните шам-
пионати през 1952 го-
дина в СССР и отново
там през 1962 г. На
последния Мондиал, на
който България взе
участие - през 2002 в
Германия, отборът бе
осми.В българския тим
обаче има световен
шампион, при това ак-
туален - селекционе-
рът Владимир Кузют-
кин, който през 2010-а
изведе националния
тим на родната си Ру-
сия до златните меда-
ли.Кузюткин пое бъл-
гарския състав тази
година, като под него-
во ръководство волей-
болистките триумфи-
раха на престижния
приятелски турнир за
Купа Борис Елцин. На
финала те надиграха

Волейболистките с амбиции да се
представят по-добре от мъжете

Четири загуби ре-
гистрираха пернишки-
те шахматисти на
държавното първенс-
тво в Слънчев бряг.
Загубите в голяма
степен са очаквани,
тъй като още в пред-
варителния стартов
лист си личеше,че по
рейтинг нашите мо-

гат да се състезават
единствено с ШК
„Найден Войнов” (Ви-
дин). В повечето от
останалите отбори
има само състезатели
с международни зва-
ния, друг е въпросът 
доколко са представи-
тели на градовете,за
които се състезават

Ясен е съставът
на “Борис Гюдеров”

Участниците в 14-ия турнир “Борис Гюде-
ров” вече са известни. Освен домакините
от “Миньор” и гърците от “Орестиада”, ос-
таналите отбори са участниците в Суперли-
гата “Славия” и “Пирин”(Разлог). Тези от-
бори са и сред най-редовните отбори, кои-
то традиционно играят на турнира. Жтсътва
тимът на “Левски боол”, но той пък има
първа среща от първенството точно в Пер-
ник и най-вероятно не е било особено удо-
бно двата отбора да се срещат помежду си.
Първата среща ще е от 9,30 сутринта и про-
тивопоставя един срещу друг отборите на
“Миньор” и “Славия”. Във втората играят
“Пирин”(Разлог) и “Орестиада”. победите-
лите ще спорят за купата ,а победените ще
играят за третото място  в турнира.

„Китка” и „Партизан”
оформиха реми

При 1:1 завърши срещата между двата
отбора ,членове на група „А” 2 от облас-
тния  футболен шампионат. Гостите откриха
резултата още в 14-та минута на срещата
 чрез Едуард Георгиев.и успяха да задър-
жат преднината си до 50-та когато Симеон
Варадинов изравни.До края на мача двата
отбора не успяха да увенчаят усилията си
с попадение и мачът завърши без да бъде
излъчен победител.

ЮГОЗАПАДНА “В” ФГ
РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ:

6-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Чепинец – Оборище 2:1
Места – Балкан 2:1
Миньор – Рилски спортист 2:1
Пирин(ГД) – Спортист 2:1
Велбъжд – Сливн.герой 2:2
Беласица – Конелиано 6:0
Витоша – Германея  4:2
Стр.слава – Вихрен  2:0

КЛАСИРАНЕ:

1.Сливн.герой 19:5
14 т.
2.Пирин 10:3 14
3.Оборище 15:3 13
4.Миньор 15:6 13
5.Беласица 11:2 11
6.Стр.слава 9:7 10
7.Витоша 6:5 10
8.Чепинец 7:8 9
9.Велбъжд 10:7 8
10.Ввихрен 9:14 7
11.Места  5:10 7
12.Балкан 7:12 7
13.Спортист  3:13 4
14.Конелиано 3:16 4
15.Рилски сп. 3:9 2
16.Германея   4:16

„СТУДЕНА” И „ВИХЪР” С АТРАКТИВНО РАВЕНСТВО
Цели шест гола видя публиката в Студена, която наблюдава срещата между ед-

ноименния местен тим и отбора на гостите от „Вихър”(Елов дол). Домакините от-
криха рeзултата в 11-та минута с попадение на Алексей Степанов. До края на по-
лувремето „Студена” вкара още един гол, дело на Георги Дудов две минути преди
почивката. Три минути след подновяването на играта Иван Димитров от гостите
върна с гол интригата в мача, а в 60-та резултатът беше  изравнен с гол на Даниел
Димитров. До края на срещата двата отбора си размениха по още един гол. За до-
макините вкара Ангел Главашки, а Даниел Димитров за втори път изравни резул-
тата, оформяйки крайното  3:3.



АПРОПО

СВИДЕТЕЛИ СМЕ БИЛИ НА
РАЗЛИЧНИ СЛУЧАИ, ПРИ
КОИТО ВРАГОВЕ си раз-
чистват сметките. Някъде
взаимно се крадат, най-чес-

то се бият юнашки, в по-лекия вариант
само се псуват. Това, което се случи
оня ден в квартал „Куциян”, е някаква
новост, която заслужава гражданското
и полицейското внимание. Войнствено
настроен нашенец яхнал мерцедеса си,
подгонил неприятеля, настигнал го вър-
ху тротоара и леко го прегазил. Това,
което едни правят с нож или бухалка,
оня го направил с лека кола. Ето докъде
води масовизацията на частната движи-
ма собственост – може да се използва
като хладно оръжие в горещи моменти.
Сега полицията остава да тълкува ха-
рактера на престъплението. Дали е нару-
шен Законът за движение по пътищата
или Конституцията за свещения човеш-
ки живот. Как и да е, обаче проявата е
вид талибанизъм в български условия.
Нещо като акция на камикадзе, при
която камикадзето остава жив. Дано са-
мо тая мода не получи масовост, че ед-
на ислямска държава стига на света.

ЗА ЕДНА БРОЙКА ДА СИ ПРИ-
ПОМНИМ КАК ИЗГЛЕЖДАХА КАД-
РИТЕ С НАВОДНЕНИ БЪЛГАРСКИ
ГРАДОВЕ отпреди месец. Вчера сут-
ринта за около два часа над Перник се
изля такъв порой, че сами не знаем как
се отървахме без наводнение. Не че та-
кива нямаше. Основните пътища си
бяха реки. По законите на Мърфи най-
голямата вода се лееше точно в начало-
то на работния ден, и то първия след по-
чивните дни. Хиляди перничани се убе-
диха за сетен път, че чадърите са по-
скоро декорация на тоалета, отколкото
практическо средство за предпазване
от мокрежа. Автомобилистите сякаш се
бяха наговорили да измокрят колкото
може повече пешеходци и юркаха ко-
лите си през гьоловете с мръсна газ.
Псувните, които отнесоха, можеха да се
сравнят само с пророя. Ама на кого му
пука? Зер на това време ще излезе ка-
таджия да ги глоби? И друго беше лошо
– ремонтите в центъра на Перник се от-
ложиха, а с това и пусковият срок.
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Ìàñîâè ïðîâåðêè çà äåòñêè ñòîë÷åòà è êîëàíè
Родители често застрашават живота на децата си

Рекордьор с 3,13 промила
хванат в двора на болница

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства за шофира-

не след употреба на алкохол са започ-
нати през почивните дни от служители
на ОД на МВР в Перник.

Драстичен е случаят с перничанин,1
който е седнал зад волана на колата си
с рекордните 3,13 промила алкохол в
кръвта. 31-годишният К.П. управлявал
лек автомобил „БМВ” и бил спрян в
двора на брезнишката болница.  Мъжът
отказал кръвна проба за химичен ана-
лиз. Работата по документиране на слу-
чая продължава.

50-годишен радомирец пък е бил за-
държан за 24 часа, тъй като си позво-
лил да управлява МПС с 1, 80 промила
алкохол в кръвта. Колата на Д.Г. - „Ни-
сан съни” е била спряна за проверка на
улица „Пирин” в Радомир. Взета му е
кръвна проба за химичен анализ и е за-
почнато бързо производство.

фаталните инциден-
ти стават, докато
детето е вътре в ав-
томобила. Затова
пътните полицаи
затягат контрола и
започват масови про-
верки за столчета и
колани в колите. Въп-
реки че клипове с деца
зад волана все повече
заливат социалните
мрежи, сигнали почти
липсват. От начало-
то на годината инци-
дентите с деца са над
100. При тях над 20
деца намират смър-
тта си на пътя, а над
760 са ранени. Заради
зачестилите тежки
инциденти КАТ започ-
ва спешни проверки
около училищата за
столчета и колани в
колите. Именно неб-
режност при обезо-
пасяването на децата
вътре в автомобили-
те най-често води до
тежки инциденти.

Правилното място
за децата под 12 годи-
ни е специално столче

Любомира ПЕЛОВА
В навечерието на

новата учебна година
от Областната ди-
рекция на полицията
отчетоха, че през
първите осем месеца
на 2014-та година в
Пернишко 13 от ста-
налите 57 тежки ка-
тастрофи са с уча-
стието на деца и тий-
нейджъри. При път-
ните инциденти в ре-
гиона ранените са 67,
а загиналите – 9.

Статистикатаа на
полицията сочи още,
че през миналата уче-
бна година и през

Автомобил удари петгодишно дете
роен”, шофиран от 26-
годишния столичанин
Г.В. блъснал пресича-
щото пътното плат-
но дете от селото.
Момченцето е закара-
но в МБАЛ „Р. Ангело-
ва” – Перник и оставе-
но под наблюдение.
Към този момент мал-

чуганът има само ох-
лузни рани. Водачът е
изпробван за алкохол с
техническо средство,
но резултатът е бил
отрицателен.

Започнато е досъ-
дебно производство
и причините са в про-
цес на изясняване.

Любомира ПЕЛОВА
Петгодишно мом-

ченце е с леки наран-
явания след удар от
кола.

Инцидентът е ста-
нал в края на миналата
седмица в пернишкото
село Ярджиловци. Ле-
кият автомобил „Сит-

И МВР пусна линия
за изборни нарушения

Любомира ПЕЛОВА
От вчера

МВР пусна
денонощ-
на линия
за подава-
не на сиг-
нали за
и з б о р н и
н а р у ш е -

ния. Това бе съобщено  по време на за-
седанието на Гражданския борд за сво-
бодни  и честни избори.

Сигналите могат да бъдат подавани на
телефон 02/982 29 32, факс 02/982 56 46 и
на мейл адрес izbor@mvr.bg. От Вътреш-
ното мининстерство обясниха, че всички
сигнали ще бъдат проверявани.

До момента получените в МВР сигнали
във връзка с изборния процес са 29, об-
разуваните досъдебни производства са
шест, а 160 са съставените протоколи. На
тел. 112 са получени 19 сигнали от граж-
дани, свързани с нарушения на избор-
ния процес.

Представители на администрацията от-
белязаха, че за чужбина са отпечатани
400 000 бюлетини, а за страната 7 575
000. Представители на граждански орга-
низации акцентираха върху възможнос-
тта за проследяване на движението на
бюлетините до прибирането им след гла-
суването в районните избирателни коми-
сии.

Шефът на пернишката ОД на МВР
Славчо Станиславов наскоро съобщи, че
в навечерието на парламентарния вот, в
изборния ден и при предаването на из-
борните книжа ще има засилено поли-
цейско присъствие, което ще гарантира
спокойното упражняване на правото на
глас от страна на избирателите.

логичен е бил инци-
дентът в квартал
«Изток».

През почивните дни
тази седмица шофьор
удари 5-годишно де-
те, пресичащо пътно-
то платно в село Яр-
джиловци.

Според данните на
КАТ, родителите ма-
сово застрашават
живота на собствени-
те си деца на пътя,
тъй като над 70% от

лятната ваканция по
улиците и пътищата
в региона са настъпи-
ли общо 13 тежки
пътнотранспортни
произшествия с уча-
стието на деца и юно-
ши. Ранените деца и
юноши до 18-годишна
възраст са 14.  За съ-
жаление сред тях има
и един 17-годишен
юноша. Четири са де-
цата, пострадали в
самия град. Две от
тях – на 8 и 12 годи-
ни, бяха ударени на пе-
шеходна пътека в ра-
йона на търговски
център «Елена». Ана-

на задната седалка.
Детската седалка не

трябва да е зад шо-
фьора, а диагонално
на него, седалката
трябва да е закрепена
към задната седалка
на автомобила и са-
мостоятелните кола-
ни на седалката са
важни, предпазват де-
тето да не се нарани,
обясняват специалис-
ти. Масово обаче те-
зи правила не се спаз-
ват. И равносметка-
та го показва, че само
от началото на годи-
ната 22 деца намират
смъртта си на пътя
и така една класна
стая остава празна.
Затова и контролът
се затяга. Пътните
полицаи ще дебнат
родителите около
училищата и ще про-
веряват автомобили-
те за столчета и ко-
лани.

Ще следят и за деца
на мотори, а наруши-
телите ще се глоб-
яват с едва 50 лева.

Софиянка катастрофира на „Струма”
Дамата е шофирала

лек автомобил „Тойо-
та” пътувайки към
столицата. Загубила
контрол над управле-
нието на возилото и
се ударила в стра-
ничната мантинела,
след това се прео-
бърнала. Прегледана
е в МБАЛ „Р. Ангело-
ва” – Перник, където

са констатирани ох-
лузни наранявания
по главата и фракту-
ра на лявата пред-
мишница. По-късно
жената е преместена
в София по нейно же-
лание. Взета й е кръв-
на проба за химичен
анализ и работата
по случая продължа-
ва.

Любомира ПЕЛОВА
54-годишна столи-

чанка е пострадала,
при катастрофа, при-
чинена от нея сама-
та.     Произшествие-
то е станало около
8,40 часа сутринта в
неделя, на автомагис-
трала „Струма”, бли-
зо до надлеза за село
Гълъбник.

Перничанин блъсна умишлено
пешеходец на тротоара и избяга

дишният И.К. , уми-
шлено блъснал движе-
щия се по тротоара
53-годишен мъж и на-
пуснал местопроиз-
шествието. Постра-
далият незабавно е
закаран в пернишката
болница, където е ус-
тановено, че има
фрактура на таза. По
желание на близките
му е транспортиран в
столично лечебно за-

ведение.
След подаден сигнал

в полицията са пред-
приети оперативно-
издирвателни мероп-
риятия и 27-годиш-
ният мъж е задържан
за срок от 24 ч. с по-
лицейска заповед.
Причините за инци-
дента са в процес на
изясняване. Образува-
но е и досъдебно
производство.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи

задържаха 27-годишен
мъж за умишлено
блъскане на пешехо-
дец.

Драмата се е разиг-
рала на 21 септември
в пернишкия квартал
„Куциян”. Очевидци
разказали пред поли-
цаите, че лек автомо-
бил „Мерцедес”, уп-
равляван от 27-го-


