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агенция за бежанци-
те. Шестима от чуж-
дите граждани са нас-
танени в Специализи-
ран дом за временно
настаняване на чуж-
денци в София, други-
те 14 - в лагера в село
Ковачевци.

Работата по случая
продължава, установ-
ява се и начинът на
пристигането им в
страната.

Според запознати,
нелегалните афга-
нистанци най-вероя-
тно са обитавали
частния имот, из-
чаквайки прехвърл-
яне към Западна Ев-
ропа през сръбската
граница в Трънско.
Там натискът е
голям, затова още
миналата есен се на-
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Само един от тях имал документ за кандидат-бежанец
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи
откриха 20 нелегални
емигранти. 14 от
чужденците са непъл-
нолетни.

В хода на постоянно
осъществявани про-
верки служители от
Първо районно управ-
ление на МВР в облас-
тния град намерило
нелегалните настане-
ни в къща в перниш-
кия квартал „Бела во-
да”. Само един от тях
показал документ за
кандидат-бежанец, а
останалите предста-
вили се за афганис-
тански граждани не
могли да се легитими-
рат.

Незабавно са уведо-
мени Дирекция „Миг-
рация” и Държавната

60 - 210

Променлива
облачност

Св. преподобна
Ефросиния.

Св. преподобни Сергий,
Радонежки Чудотворец

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

Подаръци
от сърце

Служебното правителство
се видя в чудо какво да обяснява на пенсио-
нерите. Първо реши да е принципно, разкри-
вайки голата истина, че догодина няма как
да им вдигне парите. Не че то ще е на власт
тогава, обаче системата е такава. Както се
казва – нищо лично, просто празна осигури-
телна система. Социалният министър оба-
че бързо вдяна, че все пак изборите не са
време за голи истини, затова я облече в
разкошната дреха на популизма. Не бяха ми-
нали и 24 часа от лошата вест, дойде щас-
тливата – догодина щели да вдигнат пен-
сиите с малко, но от сърце. Така се получи-
ло онова идеално вписване в предизборната
ситуация, за която мечтае всеки уважаващ
себе си пенсионер.

Така темата „има пенсии, няма пенсии”
мина в графата на оптимистичните ва-
рианти. Все пак избори идат. Какъв по-си-
лен аргумент да гласуваш по съвест от то-
ва да ти обещаят, че някой мисли за теб.

По същия начин стои въпросът с парно-
то. Първо ни подлудиха със сибирски сту-
дове, после отрекоха, а накрая го удариха
традиционно –до Нова година нито лев по-
вече за парното в сравнение с лани. До 5-ти
октомври сигурно ще чуем, че идва циган-
ско лято – най-добрият подарък в снежна-
та есен.

Валентин ВАРАДИНОВ

Енергетици и миньори блокираха Е 79 при Драгичево

ложи да бъде отво-
рено допълнително
КПП в село Филипов-
ци. В началото на ав-
густ при спецопера-
ция на служители на
ГПУ-Трън при ГД “Гра-
нична полиция” за

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

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

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

Силвия ГРИГОРОВА
На 6.700 млн. лева

възлизат просрочени-
те плащания на На-
ционалната енергийна
компания към „Топло-
фикация Перник”. Лип-
сата на тези огромни
средства се отразява
твърде негативно
върху финансовото
състояние на топло-
фикационното дру-
жество. В резултат
на което то задлъжн-
ява към персонала и
към своите доставчи-
ци. Това беше и основ-
ната причина над 300

ØÀÕÌÀÒÈÑÒÊÈÒÅ ÍÈ
Ñ ÒÐÈ ÐÅÌÈÒÀ
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ÊÍÑÁ ÑÚÁÐÀ ÍÀ ÄÈÑÏÓÒ
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противодействие на
незаконната мигра-
ция, задържаха висо-
копоставеният слу-
жител в районното
полицейско управле-
ние Антон Христов,
който заедно с кри-

минално проявен ор-
так се бил подгот-
вил да изведе неле-
гално през граница-
та 11 сирийски граж-
дани.

работещи в „Топло-
фикация Перник” и
„Мини открит въгле-
добив” да блокират
днес около 12.30ч пъ-
тен възел Драгичево.
На въпрос на „Съпер-
ник” - за какъв период
са натрупаните бор-
чове на НЕК към „Топ-
лофикация Перник”,
изпълнителният ди-
ректор на дружество-
то заяви:”Тези задъл-
жения са за последни-
те 3 месеца на тази
година.

На страница 2

19 ÌËÍ. ËÅÂÀ ÏÎÂÅ×Å
ÄÎÕÎÄÈÒÅ ÎÒ ÍÀÅÌÈ

На страница 2
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Åíåðãåòèöè è ìèíüîðè áëîêèðàõà Å 79 ïðè Äðàãè÷åâî
Поводът бе натрупаните 6.7 милиона лева борчове от НЕК за произведен ток

Като представи-
тел на „Топлофика-
ция Перник” вече
не помня от кога
не сме получивали
превод от НЕК. Що
се отнася до това
какъв процент от
дължимата сума за
произведена еле-
ктроенергия за ме-
сеца ни се превеж-
да от НЕК, за нас е
без значение, щом
като не са ни из-
дължени на 100%
няма място за ко-
ментар, защото
ние сме изработи-
ли 100% от суми-
те, които ни се
дължат за съот-
ветния месец”, зая-
ви инж. Георгиев.
Той поясни, че ме-
сечно „Топлофика-
ция Перник” фак-
турира различни
суми, в зависимост
от това какво ко-
личество еле-
ктроенергия е
произведено по
съответната цена,
утвърдена от Дър-
жавната комисия
за енергийно и вод-
но регулиране. Тази
сума месечно е
приблизително в
размер на около 2.5

млн. лева, понякога
достига и до 3 млн.
лева, но това е
рядкост. Според
изпълнителния ди-
ректор на „Топло-
фикация Перник”,
цената, на която
НЕК купува произ-
ведената от дру-
жеството комбини-
рана и некомбини-
рана електроенер-
гия е 110 лв. средно
за един мегават
час. „В сравнение с
останалите произ-
водители на еле-
ктроенергия, наша-
та цена е една от
най-ниските”. На
въпроса- как се от-
разява върху фи-
нансовото състоя-
ние на „Топлофика-
ция Перник” липса-
та на тези средс-
тва, Кремен Геор-
гиев заяви: ”На
първо място за-
късняваме с изпла-
щането на заплати-
те към работещи-
те в дружеството,
макар, че до сега не
сме допускали фра-
пиращи закъснения,
както има в други
предприятия. Към
момента все още не
сме платили аванса
за септември, а ве-
че наближава края

Отпускат 61 хиляди лева
за талантливи деца

Милена ПЕТРОВА
Правителството одобри актуализиране на

бюджета на културното ведомство с 61 255
лева. Парите са предназначени за децата от
общинските училища и за учениците, изуча-
ващи изкуства.Инициативата е част от Прог-
рамата на мерките за закрила на деца с из-
явени дарби, приета през април.Тя предвиж-
да насърчаването на творческите, спортните
и научните заложби на младежите, заели
призови места в международни конкурси,
състезания и олимпиади. Те ще получат ед-
нократно финансово подпомагане и едного-
дишни стипендии.

Откриха 20 нелегални...

на месеца- тоест
идва време за зап-
лати. Бедата е в
това, че неплаща-
нето от страна на
НЕК, затруднява
нашето разплащане
към „Мини открит
въгледобив”, от
който основно по-
лучаваме въглища-
та за топлоцен-
тралата.

Така обричаме на
безпаричие и това
дружество”.  На
в ъ п р о с а - л и п с а т а
на тези средства
ще рефлектира ли
върху подготовка-
та за работа при
зимни условия, с
оглед наближаване-
то на новия ото-
плителен сезон, из-
пълнителният ди-
ректор на „Топло-
фикация Перник”
заяви: ”Всички

средства, които
постъпват в каси-
те на дружество-
то, които в момен-
та са само от або-
натите ни за пла-
тена топлоенер-
гия, отиват за из-
вършването на
аварийни и преда-
варийни ремонтни
дейности, защото
това предприятие
трябва да работи.
Ако то спре рабо-
та, това ще създа-
де изключително
големи проблеми на
хилядите абонати,
които ползват на-
шата топлинна
енергия. Сред тях
са: здравни заведе-
ния, детски гради-
ни, училища, адми-
нистративни сгра-
ди, битови абона-
ти. Ние нямаме
право да ги оста-

вим без отопление-
”. Според инж.
Георгиев тревога-
та у ръководство-
то на двете дру-
жества идва от
факта, че въпреки
изпратените писма
до Министерство-
то на икономиката
и енергетиката и
до ДКЕВР, до момен-
та няма никакъв
отговор, какво ос-
тава пък за издъл-
жаване. Това е при-
чината за днешния
протест на рабо-
тещите в двете
дружества, който,
естествено, се
подкрепя и от ръ-
ководствата им.
И з п ъ л н и т е л н и я т
директор на „Топ-
лофикация Перник”
заяви, че това
няма да е послед-
ния протест.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

П о
в р е м е
на уп-
р а в л е -
нието на
Г Е Р Б
д ъ р ж а -
вата ра-
б о т е ш е
с грижа
за хора-
та. С ев-
р о п е й -
с к и
с р е д с -
тва бяха
и з г р а -
дени ма-
г и с т р а -
ли, пъти-

ща, детски градини, ремонтирани и оборудвани бяха десетки болни-
ци, отделяха се средства за възстановяване на храмове.  Сега сме
потънали в дългове и със спрени еврофондове. Шансът за страната ни
е да се върнем към дясното управление и да върнем доверието на Ев-
ропа. Това заяви водачът на листата с кандидати за народни предста-
вители от ГЕРБ-Перник д-р Вяра Церовска по време на среща с жите-
лите на с. Расник.  На нея бяха очертани  основните приоритети от
предизборната програма на партията в различни сфери. На дискусия-
та присъстваха кандидатите за народни представители Ирена Соколо-
ва, Денислав Захариев, Емилия Грозданова и Александър Алексан-
дров.

„ГЕРБ дари средства за възстановяване на църквата в Расник. Пар-
тията подкрепя финансово и ежегодното провеждане на традицион-
ния курбан. За нас е важно всяко населено място. Това личи и в пре-

На срещи в с.Расник и с представители на Камарата на строителите в Перник,
кандидатите за народни представители от ГЕРБ представиха приоритетите си

дизборната ни програма, където са заложени мерки за опазване на
културното и историческото ни наследство“, подчерта кандидатът за
народен представител Денислав Захариев.

„За нас е важно не просто да победим, а да имаме много висок ре-
зултат, който да гарантира самостоятелно правителство на ГЕРБ.  На
5 октомври гласувайте с номер 9 в интегралната бюлетина. Гласувай-
те за стабилна България“, каза втората в листата Ирена Соколова.

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Перник се срещна-
ха и  с представители на Kамарата на строителите в града. На среща-
та беше обсъдена управленската програма на ГЕРБ и възможностите
да се помогне на сектора да излезе от кризата.

Дискутирана беше инициативата за Енергийна ефективност, която
предвижда  отпускането на 2 млрд.  лева за саниране на жилищни
сгради.

„Това е голяма възможност за всички, защото тази програма освен
че ще помогне на домакинствата да увеличат енергийната ефектив-
ност на домовете си и ще намали разходите им за електроенергия, ще
увеличи заетостта в цялата област“, заяви водачът на листата д-р
Вяра Церовска. Тя допълни, че тази инициатива ще гарантира прихо-
ди на фирмите и респективно на техните работници.

„За да има стабилност в страната е необходима работеща икономи-
ка. Програмата за енергийна ефективност на ГЕРБ е един мащабен
стимул  за малкия и средния бизнес“, изтъкна кандидатът за народен
представител Владислав Караилиев.

Втората в листата на ГЕРБ-Перник  Ирена Соколова подчерта, че
програмата предвижда 100% безвъзмездно финансиране за санира-
нето на многофамилни жилищни блокове. „Това ще бъде приоритет и
за населените места в област Перник“, каза още тя.

По думите на Добри Владимиров, член на камарата на строителите,
по време на управлението на ГЕРБ бизнеса им се е развивал добре,
предвид изграждането на магистрала Люлин, магистрала Струма, ка-
нализацията в кв. Калкас  и реализирането на  множество други
проекти областта.

Гласувайте за ГЕРБ с бюлетина № 9

от страница 1

от страница 1

 У него бяха намерени и 10 000 лева, платени
на двамата каналджии от мераклиите да на-
пуснат незаконно страната. По случая бе обра-
зувано следствено дело в Окръжна прокура-
тура Перник. Според запознати, цените за тра-
фик през браздата са паднали с цели 8 пъти,
което означава, че се е увеличил броят на хо-
рата, които минават нелегално през границата.
Ако преди за трафика на човек се е искало по
2000-2600 евро, сега мизата е паднала до 300-
500 евро, станало ясно по време на разпитите
на задържаните бегълци през браздата. Те се
обявявали за бежанци и така оставали в стра-
ната ни. В повечето случаи хората, които се на-
виват пеша да минават границата, са млади -
между 16 и 50 години. В организацията на ка-
налите за нелегалното прехвърляне на пеша-
ците българите обикновено се водят като по-
магачи и показват на “клиентите” кога вече са
стъпили на наша земя.
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ÊÍÑÁ ñúáðà  êàíäèäàò-äåïóòàòè íà äèñïóò
Мераклиите да влязат в новото Народно събрание  споделиха вижданията си за развитието на страната и региона

Първа изложба на
Веселин Ангелов

Милена ПЕТРОВА

Любомира ПЕЛОВА
По инициатива

на Регионалния съ-
вет на КНБС канди-
датите за народни
представители в
новото Народно
събрание изложиха
вижданията си за
развитието на
страната и регио-
на в следващите
четири години
пред представите-
ли на общественос-
тта и синдикални
активисти от го-
лемите промишле-
ни фирми в регио-
на.  В дебата се
включиха каннидат
– депутати от
ГЕРБ, БСП, ББЦ,
АБВ, ДПС и Рефор-
маторския блок.
От залата липсва-
ха представители-
те на «Атака» и
НДСВ. По предло-
жение на председа-
теля на РС на най-
големия синдикат
Наташа Ангелова
бъдещите депута-
ти теглиха жребий

за реда, по който
п р е д с т а в и т е л и т е
на всяка полити-
ческа партия или
коалиция правеше
изложенията си.
Номер едно се пад-
на на ГЕРБ, послед-
ният, осми номер
бе за АБВ.

Всеки от уча-
стниците в дебата
залагаше на добра
социална и иконо-
мическа политика,
на базата на която
България и Перник
ще се развиват по
европейски норми
и стандарти, ще се
осигури по-висока
заетост и по-висо-
ки доходи. С лека
усмивка бе посрещ-
нато изложението
на водача на листа-
та на ББЦ  Дими-
тър колев, който
заяви, че партия-
та на Бареков
предвижда отокри-
ването на нови 1
милион работни
места през следва-
щите осем години,

ще повиши с 20
процента както
пенсиите, така и
заплатите на учи-
телите.

Водачът на лис-
тата на ДПС д-р
Нигяр Джафер пък
бе категорична –
България няма нуж-
да от популистич-
ни обещания, а от
стабилност, пред-
видимост в поли-
тиката и кабинет,
коъйто наистина
ще успее да реши
проблемите на оби-
кновените бълга-
ри. Ние залагаме на

п р о т е к ц и о н и з ъ м
при малкия и с9ред-
ния бизнес, плавно
повишаване на пен-
сиите съгласно
Швейцарското пра-
вило, заяви още д-р
Джафер.

От Реформатор-
ския блок заявиха,
че предвиждат
двугодишен ман-
дат на управление,
през който да бъде
подготвено свик-
ването на Велико
Народно събрание
и не на последно
място – промяна в
кодекса на труда.

Водачът на лис-
тата на ГЕРБ д-р
Вяра Церовска
зяви, че деграда-
цията на България
вече засяга цели
групи хора, които
са лишени от ка-
чествени стоки и
услуги, качествени
условия на живот.
Бъдещето депута-
тите от партията
на Бойко Борисов
виждат в социална-
та държава от ев-
ропейски тип.

Водачът на лис-
тата на БСП – лява

коалиция Валери
Жаблянов пък бе
категоричен .-кон-
фронтацията на
ЕС и Русия е вред-
но за България.

Росица Янакиева,
която води листа-
та на АБВ в 14-ти
пернишки МИР от-
ново постави уда-
рението върху
н е о б х о д и м о с т т а
от децентрализа-
ция, второ ниво на
с а м о у п р а в л е н и е ,
въвеждане на поча-
сово възнагражде-
ние, електронно
управление и дори
електронен съд.

Добре е, че тук, в
тази зала, присъс-
тват активисти на
най-големите син-
дикални структури
в региона – на учи-
тели, миньори, ме-
талурзи, машинос-
троители, строи-
тели, за да могат
да споделят с ра-
ботниците вашите
плаформи и да мо-
гат да ви при-
помнят предизбор-
ните обещания, ако
ги забравите, заяви
Наташа Ангелова.

Над 63 600 декара с
предсеитбена подготовка

Силвия ГРИГОРОВА
 Над 63 600 дка с предсеитбена подготов-

ка има до сега в областта. Това информира-
ха от Областна дирекция „Земеделие” в
Перник. Най-много площи, подготвени за
сеитба на есенни култури, има в землището
на община Радомир- 37 900 дка. Следват
общините: Брезник- 14 600 дка, Перник-
4000 дка, Трън- 3 500 дка, Ковачевци- 2 700
дка и Земен- 900 дка.

  Заради закъснението при прибирането
на реколтата от някои пролетни култури, зе-
меделските производители все още не мо-
гат да се организират, за да ускорят дълбо-
ката оран. Към 19 септември в региона са
изорани общо 27 100 дка. Традиционно най-
много площи с дълбока оран има в Радо-
мирско- 22 500 дка. Следват общините: Ко-
вачевци- 3 700 дка и Перник- 900 дка. Все
още стопаните от Брезник, Земен и Трън не
са започнали дълбока оран.

  Въпреки закъснението при прибирането на
някои пролетни култури, земеделските
производители започнаха сеитбата на есе-
нниците. Първата от есенните култури, която
започна да се засява е маслодайната рапи-
ца. Към 19 септември в областта са засети об-
що 4 700 дка с рапица. Най-много площи с та-
зи култура са засели до сега стопаните от Ра-
домир- 2 900 дка. След тях се нареждат сто-
паните от Трън- 1 500 дка и Перник- 310 дка.

 

Младежка банка организира
благотворителен футболен турнир

Милена ПЕТРОВА
Екипът на Младежка

банка – Перник орга-
низира благотвори-
телен футболен тур-
нир с мотото „Младе-
жи играят за младе-
жи”. Футболната
надпревара е част от
инициативите на
Младежка банка гр.
Перник и цели да про-
вокира в младите хора
желание за спорт и
по-здравословен на-
чин на живот. В тур-
нира взеха участие 8
отбора на възраст
между 14-28 години, а
за първите три има-
ше осигурени награди.

Топка, вратарски ръ-
кавици и помпа за пър-
во място грабнаха
Георги Малинов, Мар-
тин Симеонов, Мар-
тин Романов, Стивън
Кирилов, Даниел Йор-
данов и Адриан Бого-
милов, второ място
взе отбора на Емил
Шестаков, Кристиян
Валентинов, Николай
Корчев, Радослав Вла-
димиров, Кристиян
Костадинов и Велис-
лав Кременлиев, на
трето място се кла-
сираха Георги Петров,
Захари Гърков, Лъче-
зар Вучев, Георги
Георгиев, Борислав

Бойчев и Васил Хрис-
тов. В рамките на
турнира с дарителски
кутии бяха събрани
240 лева, които ще
бъдат използвани за
подкрепа на трите
приоритетни каузи
на Младежка банка –
Перник през 2014г.:
„Спортна активност
за здраве”, „Поле за
изява на млади хора” и
„Подобряване на град-
ския облик и околната
среда”. Община Пер-
ник подкрепи инициа-
тивата с предостав-
яне на терен за осъ-
ществяване на съби-
тието. 

Младият художник се вдъхновява от Салва-
дор Дали. Сюжетите му разкриват непознатите
тайни на подсъзнанието.

Младият художник Веселин Ангелов ще от-
крие първата си самостоятелна изложба в
родния си град Перник. На 25 септември от
17,30 ч. галерия “Кракра” ще събере пастели,
рисувани от твореца през последните години.
Сюжетите му са сюрреалистични и разкриват
непознатите кътчета на човешкото подсъзна-
ние. Художникът не крие, че се вдъхновява от
неподражаемия Салвадор Дали. В част от кар-
тините му обаче се явяват съвсем реалистични
женски тела, които за автора са истинско пре-
дизвикателство.

Преди да представи първата си самостоя-
телна изложба пред ценителите на изобрази-
телното изкуство в Перник, Веселин е участва-
л със свои творби в редица сборни експози-
ции в Перник и в Благоевград, където през
2012 г. се дипломира със специалност педаго-
гика на изобразителното изкуство. График е,
но откакто е завършил, е на вълна пастели. Не
се е отказал и от дърворезбата, чиито тънкости
е овладявал като ученик в СОУ “Хр. Ботев” в с.
Дрен. За нея обаче не му достига време.

В момента работата на Веселин е твърде да-
леч от образованието и призванието му. Мла-
дият талант обаче се надява, че първата му са-
мостоятелна изложба ще го представи подо-
баващо сред артистичния свят в Перник и в
страната и че това е само първа крачка към не-
говата успешна творческа кариера.

Веселин е поредният млад талант, на когото
ръководството на Галерия “Перник” подава
ръка. В сборни изложби в Перник многократно
са участвали със свои творби дебютанти, кои-
то се представят редом с утвърдени имена в
сферата на изобразителното изкуство. Поре-
дица от изложби подготвиха и възпитаници на
НБУ. Целта е младите творци да бъдат приоб-
щени към гилдията на художниците и да на-
мерят своето място сред обичаните и ценени
автори в града, поясни директорът на галерия-
та Елена Темелкова.

МОН подготви Стратегия
за грамотността

Милена ПЕТРОВА
Министерството на образованието и науката

подготви „Национална стратегия за насърча-
ване и повишаване на грамотността“.

Сред целите на проекта са да се увеличи ни-
вото на грамотността в страната, да се стиму-
лира интересът към четене, като се приобщят и
различните социални и възрастови групи.

Важна роля за този процес имат учителите,
но също и цялото ни общество.

Според МОН трябва да се разшири обхватът
на предучилищното възпитание, като се вклю-
чат 5 – годишните деца.Стратегията гласи, че
образованието трябва да бъде ориентирано и
към бизнеса, който да инвестира в него.
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Това заявява пернишкта художничка Елена Темелкова

Тръгва кампания срещу
агресията срещу деца

Зоя ИВАНОВА

В началото на месец
юли Елена Темелкова
откри самостоятел-
на изложба “Структу-
ри” в галерия “Око-
лийска къща” в Дупни-
ца, където показа из-
ящни пана от тек-
стил, живопис и рису-
вано стъкло. През ме-
сец май тя представи
изложба в галерия “К-
ракра” в Перник.

Елена Темелкова е за-
вършила НХА в София
в класа на проф. Ма-
рин Върбанов, спе-
циалност “Текстил и
мода”. Член е на СБХ.
Работи в областта на
монументалната тек-
стилна пластика, жи-
вопис върху коприна,
интериорен текстил,
уникални рисувани об-
лекла и аксесоари. Ав-
тор е на 16 самостоя-
телни изложби и 4 ав-
торски ревюта с ри-
сувани уникални об-
лекла. Участвала е в
много сборни изложби
в Перник, София и
Варна. Организатор е
на Международния
живописен пленер “Ру-
дарци” и е участвала
в много международ-
ни пленери. Нейни кар-
тини са притежание
на галерии и частни
сбирки в страната и
чужбина - Германия,
Франция, Сърбия, Ки-
пър и др.

- Г-жо Темелкова, ка-
къв бе поводът за
двете изложби - в
Дупница и Перник?

- Изложбите винаги
са предизвикателс-
тво за твореца - това
е един своеобразен “о-
тчет” пред себе си и
зрителите. В послед-
ните няколко години
се занимавам с Худо-
жествена галерия -
Перник и ми се искаше
да покажа, че съм дей-
стващ творец и не
съм се превърнала в
администратор, на-
мирам време и за рису-
ване. Представих
творбите си в Пер-
ник, галерия “Кракра”.
 А изложбата в гале-
рия “Околийска къща”
в Дупница бе по лю-
безната покана на Ан-
дрей Севдин.

- С какво Ви привле-
че Дупница? Работили

сте в Дрен, какви са
Ви спомените от де-
цата? От там ли са
връзките Ви с дупни-
чани?

- Доста години пре-
подавах в средно худо-
жествено училище в
с. Дрен, където се изу-
чаваха специалности
“дърворезба” и “худо-
жествен текстил”.
Имали сме доста уче-
ници от Дупница и
всички преподавате-
ли се гордеем с тях.
Организирахме излож-
би на младите творци
в София, Перник, Ра-
домир, Дупница и дру-
гаде. Надявам се, че
им създадохме добро
отношение и интерес
към изкуствата, дори
и да не се занимават
по-късно с творческа
дейност. Имам доста
колеги и приятели в
Дупница и се чувс-
твам свързана и по
тази линия с града.
Участвала съм някол-
ко пъти в сборните
изложби “Приятели”,
които галеристът
Андрей Севдин орга-
низира. Гостувам за
втори път със своя
изложба в Дупница,
правих самостоятел-
на изложба в етног-
рафския музей “Желю-
вата къща” през 2011
г. Отделно се възхи-
щавам от града като
атмосфера и архитек-
тура. Винаги ми е
приятно да го посе-
щавам и заради спо-
койните и усмихнати
хора.

- Имате оригинален
стил на работа - от
къде започнахте и как-
во Ви накара да рабо-
тите с коприна, да из-
работвате пана?

- От малка се зани-
мавам с рисуване, кол-
кото и тривиално да
звучи това. Едната
ми баба беше учител-
ка и ми отделяше мно-
го време. Текстилът
като материал винаги
ми е харесвал - шиех
рокли на куклите, а
по-късно на себе си и
на приятелките. Оби-
чах да рисувам измис-
лени от мен модели и
цветни десени, деко-
рирах сама дрехите си.
Средното художес-

твено училище, в кое-
то учих също бе в та-
зи област. По-късно
се занимавах с колек-
циите си за ревюта -
сама ги проектирах и
изпълнявах до край.
Щастлива бях, че ме
приеха в Художестве-
ната академия - спе-
циалност “Текстил и
мода”, а още по-щас-
тлива, че се докоснах
до един велик човек -
професор Марин Вър-
банов. Той ми откри
неизчерпаемия свят
на текстилната плас-
тика и великата сила
на текстилните ма-
териали - вълна, коп-
рина, козина, като из-
разно средство за
един творец.

- В творбите Ви
всичко изглежда кра-
сиво, оригинално,
някак подредено... как
се постига този син-
хрон, хармонията?

- Благодаря! Винаги
се радвам, когато
някой хареса моя
творба, защото аз се
мъча да подчертавам
красивото около нас,
което не винаги за-
белязваме. Не си пос-
тавям грандиозни це-
ли - ще ми се да внеса
малко спокойна есте-
тика, уют и светлин-
ка в ежедневието ни с
моите уникални
произведения.

- Какъв е Вашият
ключ към изкуство-
то, към красотата?
Откъде идва вдъхно-
вението?

- Природата с нейна-
та неизчерпаема фан-
тазия, чудесната бъл-
гарска традиция, ши-
ротата в човешките
отношения - това ме
зарежда и ме кара да
правя нещо. И прозре-
нието, че животът е
чудо и трябва да го
живеем достойно и с
удоволствие от все-
ки един миг.

- Били сте в чужби-
на. Какво взехте от
там? С какво се обога-
тихте?

- Винаги е интригу-
ващо и забавно да ви-
диш други земи, да се
докоснеш до чужда
култура. А за худож-
ник това е особено
вълнуващо, защото

той гледа с “други
очи” - така казват. Ек-
зотиката на Африка,
слънчевите багри на
Гърция, величестве-
ните планини на Мон-
те Негро, няма как да
те оставят безучас-
тен. Предполагам, че
съм успяла малко от
това въздействие да
изкажа и в своите кар-
тини.

- Какво Ви насочи
към изкуството? Има
ли нещо наследено или
всичко постигате в
търсене и много ра-
бота?

- Не може да се от-
говори с една дума ...
всъщност не съм си
представяла да се за-
нимавам с каквото и
да било друго в живо-
та си. Според мен
всяко постижение е
комплекс от даденост
и труд - едното без
другото е безсмисле-
но. Така че няма “или”,
а само “и”. Старата
формула “1% талант
и 99% труд” винаги е
в сила. И както шего-
вито се казва - “Ху-
дожник не е професия,
а диагноза”.

- Във Вашето изкус-
тво има много багри,
хармония. Какво не
достига на хората да
си направят живота
по-красив и по-прос-
тичък?

- Малките чудеса
около нас - това са не-
ща, за които си стру-
ва да се оглеждаме и
да се научим да ценим.
Да бъдем креативни,
да бъдем уникални, да
обръщаме внимание
на всичко красиво око-
ло себе си, да запазим
детското светоусе-
щане. С една дума - да
сме с широко отворе-
ни очи за живота.

- Има ли нужда из-
куството от подкре-
пата на меценати, на
властта?

- За художника днеш-
ното време не е много
благодатно. Днес не е
лесно да се придър-
жаш само към своите
творчески предпочи-
тания. Много колеги
правят компромис в
името на по-добри ма-
териални достиже-
ния и се опитват да
следват масовия вкус
или се занимават с ко-
ренно различни неща,
за жалост. Няма как
да се твори, ако об-
ществото не отдава
значение на изкуство-
то и няма потреб-
ност от него. За това
без смислена култур-
на и образователна
държавна политика
не може да говорим за
сериозно изкуство.
Подкрепа, както и се-

риозни вложения в
културата, са спешно
необходими. На този
фон в страната аз се
радвам, че Художес-
твената галерия има
пълната подкрепа на
Община Перник.

- Как мислите, има
ли достатъчно кон-
такти между творци-
те в Югозапада?

- Убедена съм, че
между творците и
между хората от
Югозападния регион
същевствува особена
връзка и тя не е пре-
късвала през години-
те. Заедно сме в из-
ложби, пленери, праз-
ници. Знаете, че след
няколкогодишно пре-
късване отново се
събрахме в Зонална из-
ложба “Струма”. Тя е
уникална със своя за-
мисъл, тъй като за-
пазва и продължава
контактите и тради-
циите на големите ху-
дожествени изяви в
региона. Тя е ценна не
само за професиона-
листите, но и за всич-
ки, които обичат изо-
бразителното изкус-
тво. Изложбата е
реалност благодаре-
ние на доброто жела-
ние и целенасочените
усилия на много хора.
И това доказва, че
всички спорове и не-
съгласия могат да се
преодолеят в името
на общата ни цел.

- Какво не сте напра-
вили и желаете да пос-
тигнете, да намерите
или откриете в твор-
чеството си, пък и в
живота?

- Искам да мисля, че
имам още много за пра-
вене. Времето на един
живот не стига, за да
осъществиш всички-
те си творчески за-
мисли, знам го. Но и да
спреш - и така не ста-
ва! Надявам се всички
ние да открием чудо-
то, което ще ни върне
към вечните човешки
ценности като добро-
та, доверие, съпричас-
тност, искреност. Аз
вярвам, че хората в на-
шата страна ще наме-
рим сили и възможнос-
ти да реализираме
своите таланти.

- Какво Ви предстои?
- В най-близък план -

едно хубаво лято с
гостуване на пленер с
колеги. А след това
нов творчески сезон
за Художествена гале-
рия - Перник с нови из-
ложби и интересни ав-
тори.

Всяко трето дете в България е жертва
на физическо насилие, а всяко осмо - на
сексуално, показва анализ на Агенцията
за закрила на детето. Осем български му-
зиканти и актьори започват кампания
срещу агресията над деца под надслов
“Моето мъничко дете”.Йоана Буковска,
Филип Аврамов, Кака Лара също под-
крепят кампанията. Проектът “Моето мъ-
ничко дете” започва с песен и клип, но
ще продължи с редица каузи и открива-
нето на нов горещ телефон за деца в
риск.Насилие у дома или насилие в учи-
лище - всеки месец поне 40 деца търсят
помощ на „Национална телефонна линия
за деца”. В повечето случаи насилникът е
бащата, в други по-големия брат или сес-
тра или съучениците. Децата искат съвет,
но без да разкриват самоличността
си.”Страх ги е, да. Когато деца звънят из-
питват притеснение дали да споделят
какво се случва с тях, притесняват се да-
ли няма да има лоши последици за сами-
те тях и да стане още по-сериозно наси-
лието”, коментира Донка Петрова, коор-
динатор на Национална линия за деца.

19 милиона лева повече
доходи от наем са

декларирани тази година
Силвия ГРИГОРОВА

С 19 млн. лв. повече доходи от наем са
декларирани пред Националната агенция
за приходите  тази година в сравнение с
предходната. Това показват данните в го-
дишните данъчни декларации за облагане
на доходите на физическите лица от 2013
г. Положителната тенденция на нараства-
не на декларираните от наем доходи се
наблюдава през последните три години
 като в същото време няма съществена
промяна в броя на хората, посочили такъв
вид доход в декларациите си. Това инфор-
мираха от офиса на НАП в Перник.

През 2012 г. доходи от наем са обявили
121 000 граждани на обща стойност от 448
млн. лв. Година по-късно, през 2013 г.,
въпреки, че хазяите посочили в деклара-
циите си доходи от наем са намалели с
2000, обявените суми са с 3 млн. повече от
предходната година. В декларациите, по-
давани през 2014 г. 123 000 души са об-
явили доходи от 470 млн. лв.

От приходната агенция напомнят, че спо-
ред българското законодателство, всеки
гражданин, получил доходи от наем,
трябва да ги декларира и да плати данък
като физическо лице. В случай че за пос-
ледните 12 месеца доходите от наема над-
хвърлят 50 000 лева, лицето подлежи на
задължителна регистрация по ДДС.   При
реализирането на образователните кампа-
нии Агенцията за приходите работи съв-
местно с браншовите организации на пос-
редниците при покупка и продажба на
недвижими имоти. Мерките за намаляване
на влиянието на риска включваха и извър-
шването на редица ревизии и проверки на
физически лица.

От агенцията напомнят, че сигнали сре-
щу некоректни хазяи клиентите на НАП
могат да подават на телефон 0700 18 700
на цената на градски разговор или чрез
електронна поща infocenter@nra.bg при га-
рантирана конфиденциалност на подателя.

Интервю на
Валентин Боков

Културно-информа-
ционен гид за Югоза-

падна България 
“Югозапад”



Рекламно  приложение

Четвъртък, 25 септември 2014 г., брой 180 /5543/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 27 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
7. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 25 000 лв.
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, Кракра, 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 кв.м - 83 000 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. Отец Пайсии, 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. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
4. Магазин, Ид.ц., ъглов, 76 кв.м - 1 200 лв.
5. 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

ДАВАМ ПОД НАЕМ,
помещение
(магазин),

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

оживено място,
тел. 08888 74 595
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Китай и Бразилия могат да покрият
нуждите на Русия от храни

Китай е готов да покрие напълно нуждите на Русия от плодове и
зеленчуци, а Бразилия започна да изнася млечни продукти за руския
пазар.

В началото на август Русия забрани за една година вноса на
селскостопански продукти от САЩ и вноса на плодове и зеленчуци от
Европа. Забраната е в отговор на западните санкции срещу Русия и
засяга САЩ, ЕС, Швейцария, Норвегия, Канада, Австралия.

Пред руското издание "Известия" Чжан Цинвей, представител на
Mинистерството на търговията на Китай, посочи, че една от най-развитите
селскостопански провинции Шандун може да изнася за Русия моркови,
чесън, грах, домати, краставици, праскови, круши и други, съобщи ИТАР-
ТАСС, цитирана от БТА.

Вестникът отбелязва, че делегация от провинция Шандун се среща с
представители на отраслови асоциации на руското земеделие, за да
се изясни от какъв внос има нужда и с какви стоки Китай може да
замести европейската вносна продукция.

Освен това три бразилски компании са получили всички необходими
разрешителни документи за износ на млечни продукти за Русия, като
една от тях вече е започнала доставките.

Това съобщи пред журналисти секретарят по международните
въпроси към министерството на селското стопанство на Бразилия
Марсело Жункейра. Той подчерта, че преди два месеца в документите
за бразилско-руския стокообмен е липсвало перо "износ на млечна
продукция".

ЕК замрази помощта за производителите на сирена
Европейската комисия е замразила мерките в подкрепа на

европейските производителите на сирена, засегнати от руското ембарго
върху вноса на европейски стоки, заради неефективност, съобщиха
Франс прес и ИТАР-ТАСС.

Комисията спря тази система, приета в края на август, заради

В Гърция разбиха нова мрежа за
търговия с български бебета
В Гърция беше арестувано българско семейство, направило опит да

продаде детето си за 8000 евро.
Полицията има доказателства, че това не е единичен случай, а е

разбита цяла нелегална мрежа за продажба на български бебета в
Гърция, предаде БНР.

Задържани са седем участници в сделката. Двама от тях са
български граждани - майката и бащата на новороденото. В цялата
схема по продажба участват лекар, адвокат, нотариус, които вече се
намират в полицейския арест в Трикала.

Полицаите от Отдела за борба с организираната престъпност следели
българката повече от месец. След това пуснали двойка полицаи под
прикритие, които се представили за бездетно семейство. Българката
дори предложила да донесе три бебета, за да си изберат, което им
хареса. Това убедило полицаите, че са попаднали на нелегална мрежа
за продажба на новородени, която действала дълго време.

Случаят е документиран от полицаите, които са арестували българите
в лекарския кабинет по време на получаване на парите.

Прокуратурата разпореди да се разследват всички случаи на
арестувания нотариус и на адвоката, които са оформили документите
по осиновяването.

Шефът на полицията в област Тесалия, където се намира град
Трикала, направи изявление, че Отделът за борба с организираната
престъпност е засилил вниманието си в цялата страна, за да се прекрати
изнудването на бездетни гръцки семейства, които плащат, за да
осиновят дете.

Това е поредният случай на задържани в Гърция българи. През
януари петима бяха арестувани по обвинение в трафик на бебета, след
като беше предотвратено нелегалното осиновяване на 10-дневно
новородено за 5000 евро.

Най-много обаче нашумя случаят с 4-годишната Мария, станала
известна като Русия ангел. Детето, чиито биологични родители са
семейство роми от град Николаево, бе открито през октомври миналата
година в катун във Фарфала, Гърция. Смята се, че момиченцето е било
продадено още като бебе.

 Приключи пети прием на Заявления за подпомагане  на СНЦ „Местна инициативна
група Радомир-Ковачевци-Земен” .Постъпили са 11 предложения по следните мерки.

Както следва:
Мярка 111 – 2 бр.
Мярка 312 – 5 бр.
Мярка 321 – 1 бр.
Мярка 322- 2 бр.
Мярка 323 – 1 бр.

ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ !

САЩ използваха за първи
път в бой Ф-22 ”Раптор”

САЩ използва
изтребителя Ф-22
"Раптор" за първи път
в бойна мисия. Той бе
представен като
единственият самолет,
п о р а з я в а щ
е д н о в р е м е н н о
наземни и въздушни
цели.

Вчера Пентагонът
съобщи, че при
въздушните удари
срещу джихадистите
от "Ислямска
държава" в Сирия за
първи път в бой е
и з п о л з в а н
невидимият за
радарите изтребител
бомбардировач Ф-22
"Раптор", най-
модерният военен
самолет в
а м е р и к а н с к и я
въздушен арсенал.

Самолетът е на
въоръжение във ВВС

на САЩ от 2005 г., но не и в други армии, тъй като Конгресът забрани износа
на тези изтребители въпреки интереса, проявен от редица страни.
"Раптор"-ът обаче има ред слабости, заради които месеци наред не
изпълняваше полети, коментира Франс прес, цитирана от БТА.

Години наред инженерите се бореха срещу проблем в инсталацията за
подаване на кислород в кабината, заради който някои пилоти отказваха
да летят с тези машини.

Компанията конструктор "Локхийд-Мартин" обаче го представя като
единствения боен самолет, способен да поразява едновременно въздушни
и наземни цели. Радарите го откриват много трудно, затова е смятан за
най-модерната летателна машина в света. Той може да лети по-далеч от
своя предшественик Ф-15 - обсегът му достига близо 3200 километра, а
също и по-бързо, надхвърляйки повече от двойно скоростта на звука.

Размахът на крилете му е 13,56 метра, дължината на корпуса - 18,80 метра,
височината - 5,09 метра при тегло 19,7 тона без гориво и товар. Ф-22 може
да носи цял арсенал от въоръжения, по-специално т.нар. умни бомби от
по 500 килограма.

Благодарение на високата си скорост и антирадарните си системи той
може да хвърля по целта лазерно насочвани бомби от 25 километра
разстояние. Изпълнява и разузнавателни задачи.

Нови въздушни удари в Сирия
Десет въздушни удара са нанесени днес по позиции на "Ислямска

държава" в близост до границата на Сирия с Ирак, предадоха Ройтерс и
Асошиейтед прес, като се позоваха на сирийския Център за наблюдение
на правата на човека.

Ударите са били по граничния град Букамал, известен още и като Албу
Камал, който е един основните пропускателни пунктове между Ирак и
Сирия.

Сирийската обсерватория за човешки права - организация, която следи
войната в Сирия, съобщи пък по-рано, че въздушни удари тази нощ са
поразили територии под контрола на "Ислямска държава" в Сирия край
турската граница, както и че самолетите са дошли от посоката на Турция.

Представители от офиса на премиера Ахмет Давутоглу обаче обявиха,
че нито турското въздушно пространство, нито военновъздушната база в
Инджирлик, Южна Турция, са били използвани при ударите на водената
от САЩ коалиция.

Вчера турският президент Реджеп Ердоган заяви, че Турция може да
предостави военна или логистична подкрепа на водените от САЩ
въздушни удари срещу радикалната групировка в Сирия.
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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"
22:00Х Factor - музикално шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Лекар на повикване" - сериен
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен
04:15"Долината на слънцето" - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно:
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:30Избор на председател
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно:
13:00Живот с Дерек тв филм /4 епизод/
13:40Жребият тв филм
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Малки истории /п/
16:30Дързост и красота тв филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците тв филм /8 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:30Парламентарни избори 2014:
20:45Спортни новини
20:50Лека нощ игрален филм
22:25Парламентарни избори 2014:
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014:
Гласовете на България
23:00Зелена светлина
23:05Комисар Монталбано: Танцът на
чайката игрален филм /Италия, 2011г./,
режисьор Алберто Сирони, в ролите:
Лука Дзингарети, Чезаре Бочи и др.
01:05Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
01:15Лека нощ игрален филм /п/
02:50Комисар Монталбано: Танцът на
чайката игрален филм /п/
04:45Дързост и красота тв филм

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете две

сили – силата на любов-
та и силата на разума.

От вас зависи да ги обедините и да
осъществите намеренията си.

Проявете разбиране към
чуждите пропуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фино,

чрез малки красиви жестове, съвсем
ненатрапчиво и дори няма да го
приемете като налагане, а молба за
взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните си-

ли ще са по-мощни от
съзнателните и резултатите ще са
твърде неочаквани дори за вас. Не
предприемайте решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще сте

ангажирани с обществе-
ни каузи, че може да заб-

равите някои елементарни неща.
Слава, Богу, че имате приятели, ина-
че закъде сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориенти-

рате за нещата, които
ви водят към постигане-

то на целта ви. Важното е да не по-
митате другите междувременно.
Бъдете великодушни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценности,

чувството за справедли-
вост днес са включени на
максимална степен и сте

готови дори да се борите за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчните

финансови средства
могат да станат причина за
емоционални проблеми. Затова
пък ще имате силата да прекра-
тите вредните модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хар-
монизира. Единствената опасност
е да се впуснете в безкрайни споро-
ве, които само ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна ра-

бота, която да ви харесва. А дали е
така, дали правите компромис със
себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите към

преживявания, носещи
ви реални усещания и резултати.
Дори сте склонни да рискувате за
това. Май сменяте моделите си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емоцио-

нални недоразумения у
дома ви. Сетете се да се
обадите на родителите

с и , погрижете се за нещата около
домакинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Щ е се водите най-вече от

емоциите си, особено при пазарува-
не. Заради това може да се сдобиете
с куп неща, които не са ви нужни.
Внимавайте!
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Ïåðíèøêèòå øàõìàòèñòêè ñ òðè ðåìèòà
Остана само срещата срещу „Марек Юнион Ивкони”

няма индекс в името и
загубиха с 0,5:2,5. Еди-
нственото реми доне-
се мм.Емилия Златано-
ва, която завърши на-
равно с мм.Емилия
Джингарова. В тре-
тия кръг последва и
най-сериозната загуба
до този момент 0:3
от „Шах”(София),
които имат и сръбска
гросмайсторка в от-
бора си. Последва ре-
ми срещу „Етър”
мм.Емилия Златанова
спечели срещу
мм.Светла Йорданова,
Ани Манева завърши
наравно с Венета
Петкова и Лейла Ди-
митрова спечели сре-
щу  Димитринка Бра-
тимирова. В послед-
ния засега изигран
кръг последна ново ре-
ми, този път срещу
„Спартак”(Плевен).

Страницата подготви Яне Анестиев

Победа на мм.Емилия
Златанова срещу Сла-
вея Щерева , реми на
Димитринка Брати-
мирова срещу Доро-
тея Нанчева и загуба
на Ани Манева срещу
ФМПламена Андреева
оформиха крайното
1,5:1,5. Мъжете почи-
ваха в този кръг, а в
последния играят сре-
щу „Найден Вой-
нов”(Видин) в стре-
меж да не са последни.
При жените перничан-
ки срещат точно пос-
ледния отбор – този
на „Марек Юнион Ив-
кони. До този момент
шахматистките от
„Кракра Пернишки” са
шест от осем отбора
с 3 точки, шахматис-
тките от Дупница са
последни с две, така
че са възможни
всякакви обрати.

ва отстъпи на гм.Ива
Виденова. Във втория
кръг перничанки не ус-
пяха да окажат се-
риозна съпротива на
другия пловдивски
„Локомотив”, който

13 “чужденци” в национала за
 европейските квалификации
13 футболисти от чужбина повика нацио-

налният селекционер на “А” отбора Лю-
бослав Пенев за европейските квалифика-
ции с Хърватия на 10 октомври и Норвегия
на 13 октомври. Двубоите са съответно на
Националния стадион “Васил Левски” и
стадион “Улевал” в Осло. Ето и списъкът
на повиканите футболисти:

1. Николай Михайлов (“Мерсин”, Тур)
2. Николай Бодуров (“Фулъм”, Анг)
3. Петър Занев (“Амкар”, Рус)
4. Станислав Манолев (“Динамо” Москва, Рус)
5. Симеон Славчев (“Спортинг”, Пор)
6. Георги Илиев (“Шъдзяджуан”, Кит)
7. Георги Миланов (ЦСКА Москва, Рус)
8. Ивелин Попов (“Кубан”, Рус)
9. Александър Тонев (“Селтик”, Шот)
10. Тодор Неделев (“Майнц”, Гер)
11. Андрей Гълъбинов (“Ливорно”, Ит)
12. Илиян Мицански (“Карлсруе”, Гер)
13. Емил Гъргоров (“Шъдзяджуан”, Кит)

Васил Карадимов
отбeляза първото по-
падение в мача още в
14-та минута, а в 57-
та Митко Митков
направи резултата
2:0, Николай Йорда-
нов шест минути
преди края на мача

Отборътна „Чор-
ни”(Брезник) се реван-
шира за домакинска-
та си загуба от „Ви-
тоша” в предишния
кръг и спечели кате-
горично гостуването
си в Дрен срещу мес-
тния „Верила” с 3:0.

„Чорни” безапелационен в Дрен

Шахматистките
от пернишкия клуб
„Кракра Пернишки” се
сражават храбро на
държавното отборно
първенство , което се
провежда в курорта
Слънчев бряг. Перни-
чанки са в състав
мм.Емилия Златанова,
Ани Манева и Димит-

ринка Братимирова. В
първия кръг те завър-
шиха наравно с отбо-
ра на „Локомотив
2000” (Пловдив). Ди-
митринка Братимиро-
ва надделя над ФМ да-
рена Сиркова, мм.Еми-
лия Златанова завър-
ши реми с гм.Адриана
Николова и Ани Мане-

Италианските рефери вече
са криви на Божинов

Българският нападател Валери Божинов
дебютира вчера за Тернана при загубата с
0:1 от Болоня. Бившият футболист на „Лев-
ски“ бе цял мач на терена, а веднага след
края му скочи на съдиите.  ”Поздравявам
моите съотборници, те са специални момче-
та. Днес дадоха всичко от себе, а публиката
ни подкрепяше през цялото време. Над-
явам се скоро да се отблагодаря... Видяхте
какви грешки направи съдията, всички ги
видяха. Няма как повече да кажа, така или
иначе моите приказки няма да променят ре-
шенията на реферите и изхода на двубоя“,
заяви Божинов. „Ние сме Тернана, уважа-
ваме всички, но не се страхуваме от никой.
Трябва да печелим. Длъжни сме заради хо-
рата в Терни“, допълни нападателят 

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО
ГРУПА „А” 1

3-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Металург – Черногорец        0:0
Дружба – Спортист    4:1
Балкан – Ерма             5:2
Минерал – Пирин      4:1
Витоша – Ботев          2:0
Верила – Чорни          0:3

 КЛАСИРАНЕ:

1.Балкан          10:3     9 т.
2.Витоша         8:1     9
3.Дружба         8:3     9
4.Металург      12:0     7
5.Чорни           5:2     6
6.Минерал       6:3     6
7.Черногорец  2:1     4
8.Габер            4:2     3
9.Ботев            0:5     0
10.Пирин         3:9     0
11.Верила        1:8     0
12.Ерма            3:14     0
13.Спортист    1:12     0

 ГРУПА „А”2
3-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Китка  - Партизан      1:1
Бенковски – Енергетик         0:2
Сарата – Буря  1:1
Светля  - Стр.сокол    0:3
Левски – Свраките     2:1
Студена – Вихър         3:3

 КЛАСИРАНЕ:

1Енергетик      7:2        6
2.Бенковски    3:2        6
3.Свраките      7:3        6
4.Стр.сокол     5:2        6
5.Вихър            6:5        5
6.Студена        6:5        5
7.Буря  4:4        4
8.Левски          2:3        3
9.Партизан      3:2        2
10.Китка          5:9        1
11.Светля        3:8        1
12.Сарата        1:6        1

 ДЕЦА „Б”
1-ВИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Кракра – Върба           15:1
Чорни– Дружба          0:2
Миньор  - Стр.слава  2:3

 КЛАСИРАНЕ:

1.Кракра          15:1     3 т.
2.Дружба         2:0     3
3.Стр.слава     3:2     3
4.Миньор        2:3     0
5.Чорни           0:2     0
6.Върба            1:15     0

направи резултата
3:0. В последните осе-
м минути на срещата
брезничани играха с
човек повече, тъй ка-
то на Красимир Яки-
мов от гостите му
беше показан червен
картон.

щица. Владислав Любе-
нов откри резултата
в 18-та минута, и то-
ва съотношение се за-
пази чак до 60-та. То-
гава Борислав Рудар-
ски вкара едно попаде-
ние за 2:0, но само
след три минути Сте-
фан Манолов от гос-
тите отново намали

Един от най-добре
представящите се от
началото на сецона
отбор в група „А”1
от областния футбо-
лен шампионат – от-
борът на „Дружба”
спечели безапелацион-
но мача си срещу
„Спортест”(Драгиче-
во) на стадиона в Ме-

„Дружба” разби „Спартак”

раинецът изведнъж
се контузи и отложи
мача за 15 ноември.
Вчера пък украине-
цът загатна, че и то-
гава може да няма
двубой с Кобрата,
което вбеси Майк
Тайсън.”Не знам какво
се случва наистина,
но това, което прави
Кличко, не е мъжко.
Никога в историята
на професионалния
бокс не се е случвало
някой да бяга от бой

Легендата в профе-
сионалния бокс Майк
Тайсън застана на
страната на българ-
ския боксьор Кубарт
Пулев в пререканията
с Владимир Кличко.
Дълго време украине-
цът избягваше мач с
непобедения ни бок-
сьор. В крайна сметка
Кличко нямаше къде
да избяга и прие да се
бие за титлите си.
Двубоят бе определен
за 6 септември, но ук-

Тайсън подкрепи Кобрата

преднината на „Друж-
ба” на един гол. Пос-
ледваха обаче две по-
падения на домакини-
те, и двете дело на
Ивайло Темелков .
Първо в 68-та мину-
та той вкара гол от
дузпа, а след това в
80-та оформи крайно-
то 4:1.

по този начин. Ими-
тира контузия или
не, всичко това е под
достойнството на
един професионален
боксьор”, заяви Дино-
завъра. Тайсън добави
в типичния си стил,
че ако е бил няколко
години по-млад би но-
каутирал Кличко още
в първия рунд. “Има
късмет, че няма как
да се срещнем на рин-
га. Много щеше да го
боли”.



АПРОПО

НЕ НИ СТИГАШЕ КОВА-
ЧЕВЦИ, ЧЕ И КВАРТАЛ
„БЕЛА ВОДА” СТАНА ЦЕН-
ТЪР на балканския транзи-
тен коридор за пренос на аф-

ганистанци в западно направление.
Сякаш паднали от Марс, в една бело-
водска къща цъфнаха две дузини ту-
земци, които цивилизованият свят нари-
ча бежанци. Как са дошли точно в тая
къща, откъде са минали, кой ги е довел,
кой ще ги отведе – мътна и кървава. Ако
сме оптимисти, ще кажем, че Господ,
респективно Аллах ни праща механичен
прираст на населението като отговор на
демографската криза. А ако сме непоп-
равими оптимисти, ще отчетем, че тия
четиринайсет деца, дето с лека ръка ги
лангъркат насам – натам из България,
са половин селско училище. Или даже
цяло като това в Калище. Понеже при-
родата не търпи празни пространства,
дечурлигата от „Бела вода” запълниха
опразнената квота в Ковачевци. Така е
– важното е да има трансфер, движение
на хора, стоки и услуги. А Детският ком-
плекс в родното място на Георги Димит-
ров да поддържа капацитет да не би
случайно да го закрият, ако никой не
остане там.

ИНТЕРЕСНО ЗАЩО ПОЛИЦИЯТА
ТОЛКОВА СЕ ХВАЛИ С ЧУДЕСА ОТ
ХРАБРОСТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ? От
няколко дена вътрешният министър
здраво агитира купувачите на гласове.
Подготвя им някакви акции, за които ни
е бедна фантазията, и по-добре, че е
бедна. Щото липсва каквото и да е бо-
гатство на действията. Каква отчайваща
информационна недостатъчност струи
от съобщението, че са посетени няколко
адреса на потенциални купувачи от
Перник. Ама кои са купувачите и дали
случайно не са пазарували от Женския
пазар на промоция никой не ти казва. А
и защо ли ги посещават сега? Ония не
си държат парите в дюшеците, имената
на купените гласове не са им в паметта
на компютрите, а ЕГН-тата не са залепе-
ни с магнитче на вратата на хладилника.
Купувачът става такъв само в деня на
изборите. Дотогава е мирен гражданин
и честен данъкоплатец.

1225 септември 2014 г.
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Това е новата схема за купуване на гласове, съобщи МВР

Оскубаха 15 кг канабис
в Сирищник
Любомира ПЕЛОВА

Около 15 кг канабис
иззеха радомирски
полицаи при акция,
проведена завчера от
служители на група
„Противодействие на
криминална престъп-
ност”. Спецполицаите
проверили дворно място в ковачевското
село Сирищник, собственост на 50-годиш-
на местна жителка. Изкоренени са 12 рас-
тения от рода на конопа с общо тегло около
15 килограма. Установено е, че са отглеж-
дани от криминално проявения Йордан А.
на 36 години, чиито постоянен адрес бил в
Перник, но живеел в селото. Мъжът е поз-
нат с кражби, грабеж и хулигански прояви.
Задържан е за 24 часа с полицейска запо-
вед.

Започнато е досъдебно производство.

реди вътрешният ми-
нистър.

Той коментира, че
едно от пагубните
последствия за МВР е,
че то постоянно се
политизира и хората
работещи в него се
делят на хора на този
или онзи бивш или
настоящ министър.

Преди зва дни от
МВР съобщиха, че ве-
че има образувани 11
досъдебни производс-
тва за купуване на
гласове. 160 предупре-
дителни протокола
пък са издадени на хо-
ра, за които има ин-
формация, че се зани-
мават с подобна дей-
ност.

До 19 септември са
подадени 53 сигнала
за купуване на гласо-

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешният минис-

тър Йордан Бакалов
съобщи за нова схема
за купуване на гласове
- да се плащат сватби
и други семейни тър-
жества в замяна на
вот за някоя партия.
Организаторите на
бизнеса с вота оби-
калят жилищни райо-
ни и питат дали пред-
стои някакво тържес-
тво, после плащат
рзходите по него с бъ-
дещо намерение да се
осигурят определен

Програмите за трансгранично
сътрудничество внесена в ЕК
Програмите за трансгранично сътрудни-

чество на България със Сърбия, Турция и
Македония за програмния период 2014 –
2020 бяха представени на Европейската ко-
мисия. С внасянето на пълния пакет доку-
менти по трите програми бяха стартирани
процедурите за съгласуването и одобрение-
то им от ЕК. Очаква се решението на Коми-
сията да стане ясно до края на годината.

През новия програмен период България
очаква около 71 млн. евро безвъзмездна
помощ от ЕС за финансиране на проекти от
пограничните райони. Заедно с национално-
то съфинансиране на партниращите страни
бюджетът на трите програми възлиза на об-
що 83 млн. евро. Те ще бъдат инвестирани в
проекти за развитието на устойчив туризъм,
опазването на околната среда, младежки
дейности  и развитието на конкурентоспо-
собността на местната икономика.

Горещ телефон и имейл
за изборни измами

От вчера в МВР стартира денонощно от-
крита линия за подаване на сигнали за на-
рушения или евентуални престъпления,
съотносими към отговорностите на минис-
терството в изборния процес, съобщи гово-
рителят на Областната дирекция на МВР
Венцислав Алексов.

Със заповед на главния секретар на МВР
Светлозар Лазаров от вчера на обяд в Си-
туационния център на Министерството на
вътрешните работи вече работи денонощна
линия за подаване на сигнали.

На тел. 02/982 22 32, факс 02/982 56 46 и на
имейл izbor@mvr.bg гражданите ще могат
да съобщават за забелязани от тях наруше-
ния или евентуални престъпления, съотноси-
ми към отговорностите на МВР в изборния
процес.

Откриването на линията е част от пред-
приетите във вътрешното ведомство мерки
за обезпечаването на сигурността и общес-
твения ред при провеждането на предсроч-
ните парламентарни избори.

Любомира ПЕЛОВА

и информацията, коя-
то излезе от него
преди дни, че вече има
опити за купуване и
на преференциален
вот.

„След като съм ко-
ментирал, значи е
имало подобни опити.
Но трябва да се отбе-
лежи, че след като об-
явихме публично по-
добни разследвания и
хората се уплашиха и
попрекратиха тези си
опити. Естествено,
далее съм  от мисъл-
та, че ще успеем да
спрем изцяло и навс-
якъде купуването на
гласове, но ще напра-
вим всичко възможно
да ги ограничим”, до-
бави министърът.

Бакалов подчерта,
че е казал на шефове-
те на полицейски ди-
рекции в страната, че
ще даде оценка за ра-
ботата им на 6 ок-
томври, когато се ви-
ди как са минали избо-
рите.

„В момента има ше-
фове на ОДП, които
се чудят дали да нас-
тъпят или да минат
между капките. Наб-
людавам ги”, прпедуп-

брой гласове за избо-
рите, обясни минис-
тър Бакалов.

Според него има две
основни течения в
бизнеса покрай избо-
ри. Първото идва от
организирани прес-
тъпни групи, които
осигуряват определен
брой гласове и ги пред-
лагат на партиите.
Второто представл-
ява групи от хора, кои-
то под ръководство-
то на определена пар-
тия купуват гласове.

Бакалов коментира

ве, от които 19 на те-
лефон 112.

От няколко дни и в
МВР е отворен теле-
фон 02 982 22 32, на
който денонощно се
приемат сигнали за
нарушения на избор-
ния процес. Работи и
номер на факс - 02 982
56 46.

При спецакция в
пловдивския ромски
квартал “Столипино-
во” преди дни беше
разкрита схема за про-
даване на гласове, ор-
ганизирана от лихва-
ри. Те били готови да
осигурят между 300 и
700 гласа за определе-
на партия, като об-
яснявали на длъжни-
ците си, че ако прода-
дат гласа си, ще им на-
малят лихвите.

Все още има време за получаване
на документи за изборите

В зависимост от
конкретните нор-
мативни изисквани-
я, на граждани, по-
дали вече заявление
за нова лична кар-
та, ще бъде ускоре-
но издаването й
или ще бъде издаде-
но удостоверение
за изгубен, открад-
нат, повреден, уни-
щожен документ за
самоличност. При
невъзможност да
бъде издадена нова
лична карта до края
на работния ден на
3-ти октомври, по
искане на граждани-
те, ще бъде издава-
но необходимото
им удостоверение,
с което да гласу-
ват.

За да бъде издаде-
но удостоверение е
необходимо гражда-
ните лично да пода-
дат искане в ОДМВР
и районните поли-
цейски управления за
дните от 30 септем-
ври до 4-ти октом-
ври 2014 г. от 8.30 ч.
до 17.30 ч. и на 5-ти
октомври от 8 до 18
часа.

Удостоверенията,

осигуряващи въз-
можност за упражн-
яване правото на
глас в изборния ден,
се издават само след
подаване на заявле-
ние за издаване на
лична карта и след
цифрово заснемане
на лицето на заяви-
теля.

В случай на подаде-
но и регистрирано
по постоянен адрес
заявление за издава-
не на лична карта,
удостоверение може
да се издаде във
всяко районно управ-
ление на МВР и Об-
ластната дирекция
на полицията незави-
симо от обявения
постоянен и нас-
тоящ адрес.

Удостоверения за
заявен постоянен и
настоящ адрес се из-
дават от общинска-
та администрация.
От полицията още
веднъж напомнят, че
те служат само пред
секционниата изби-
рателна комисия.
Удостоверението е
валидно само за из-
борния ден на 5-ти
октомври.

Любомира ПЕЛОВА
Група „Български

документи за само-
личност“ към Облас-
тната дирекция на
МВР ще съдейства
на  гражданите от
областта, които не
притежават валидни
документи за само-
личност, да уп-
ражнят правото си
на глас в изборния
ден

В седмицата преди
провеждането на из-
борите на 5-ти ок-
томври е създадена
необходимата орга-
низация български-
те граждани, които
нямат издадена лич-
на карта или не при-
тежават валидни
документи - лична
карта или личен /зе-
лен/ паспорт, защо-
то са изгубени, от-
краднати, повреде-
ни, унищожени или
с изтекъл срок, да
имат възможност
да упражнят право-
то си на глас. Група
„Български доку-
менти за самолич-
ност“ е създала
стегната организа-
ция за работа.


