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ка и на основния му
доставчик на въгли-
ща- „Мини открит
въгледобив”. Двете
предприятия осигур-
яват препитанието
на около 1 500 човека
плюс заетите в съ-
пътстващите фир-
ми около тях. В ре-
зултат на продължи-
телното неплащане
от страна на НЕК,
„Топлофикация Пер-
ник” задлъжнява към
персонала и към свои-
те доставчици. Това
е основната причина
и вчера над 300 ене-
ргетици и миньори
да блокират около
12.15ч пътен възел
Драгичево за около
пет минути.

 В писмо до медии-
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Те протестираха заради натрупали задължения на НЕК
Силвия ГРИГОРОВА

За втори пореден
ден работещите в
„Топлофикация Пер-
ник” и „Мини открит
въгледобив” протес-
тираха заради натру-
паните задължения
на НЕК за произведе-
на от ТЕЦ”Републи-
ка” електроенергия.
 Над 6.700 млн. лева
дължи Националната
енергийна компания
на „Топлофикация
Перник” за произве-
дена електроенергия
към момента. Липса-
та на тези огромни
средства се отраз-
ява твърде негатив-
но върху финансово-
то състояние както
на топлофикацион-
ното дружество, та-
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Облачно,
с дъжд

1 Неделя след Неделя
подир Въздвижение.

* Успение на св.
апостол и евангелист

Иоан Богослов
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Духът на
банкера

Един банкер броди като дух
из България и прави кошмарни сънищата на
мнозина. Освен на няколкостотин хиляди
мирни вложители, така и на няколкосто-
тин немирни акционери. Цветан Василев в
момента се явява като универсалното зло,
на което е подвластна България. Ако ще фа-
лира държавата, то ще е заради банката
му. Ако ще се оправи България, първо
трябва да се оправи КТБ. С две думи – мис-
лете за България като за банков трезор.

Логично. Бългрия е пирамида политическа
и икономическа. Че ако не беше така, щеше
ли всичко да се срути изведнъж? Може ли
един човек, па бил той с мащабите на Цве-
тан Василев, сам да влачи държавата към
пропастта? Ами неговите помощници?
Ами тия, които изградиха системата на
разграбването и безочието? Ами „дребни-
те риби”, които също са съучастници на
голямата акула в безобразното лапане? За
нещастията на България един Цветан Васи-
лев не стига. Колкото и да е фамозен, колко-
то и да е богат, колкото и да е мустакат.

След като станахме държава на банките
като Швейцария, сега ще си платим кеш на
гишето. Да си банкер е престижно, стига да
не си мошеник. И да не се оправдаваш със
сърбите. Иначе духът ще продължи да бро-
ди като призракът на комунизма и да всява
кошмарни сънища на дребните, дребни вло-
жители.

Валентин ВАРАДИНОВ Радомир с мобилна секционна изборна комисия

те, ръководството
на „Топлофикация
Перник” заявява:
”Ние, миньорите и
производителите на
топло и електрое-
нергия, протестира-

„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

Любомира ПЕЛОВА
Нормативно изи-

скване е на терито-
рията на общините
да бъде разкрита по-
не една подвижна сек-
ционна избирателна
комисия. На терито-
рията на община Ра-
домир има 1070 чове-
ка с първа група инва-
лидност,като 300 от
тях са неподвижни.
Има вече много изби-
ратели с двигателни
потребности,които
са заявили желанието
си да упражнят своя
вот по домовете си
за Референдума.Така

ÎÒËÀÃÀÒ ÌÀ×À ÍÀ
“ÌÈÍÜÎÐ” Â ÍÅÄÅËß
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ÃÀËÅÐÈß “ÏÅÐÍÈÊ”
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈ ÀÊÖÅÍÒÈÒÅ

ме срещу неадекват-
ната икономическа
политика към съот-
ношението приходи –
разходи в енергети-
ката, които идват
от избирателните

действия от стра-
на на НЕК по отноше-
ние на разплащането
на енергийните дру-
жества.

Инициативния коми-
тет за провеждането
му стана инициатор и
за утвърждаване на
мобилна СИК на тери-
торията на община
Радомир.Със съдей-
ствието на кмета
Пламен Алексиев това
вече е факт. Заявле-
ния за гласуване в
предстоящия на 5-ти
октомври парламен-
тарен вот и за Рефе-
рендума в мобилна из-
бирателна урна се
приемат до 30 сеп-
тември 2014 г.в Радо-
мирската общинска
администрация. В пис-

На страница 2

“ÑÒÎÌÀÍÀ ÈÍÄÚÑÒÐÈ”
ÈÍÂÅÑÒÈÐÀ ÌÈËÈÎÍÈ

мен вид желание за
предоставяне на по-
добна възможност
могат да декларират
гласоподаватели с
трайни увреждания.
Заявлението трябва
да е саморъчно напи-
сано. В общината то
може да бъде подава-
но като обикновено
писмо, посредством
факс или електронна
поща. Посочват се
имената на избира-
теля, единния граж-
дански номер, постоя-
нен или настоящ ад-
рес. Прилага се и ко-
пие от документ на

ТЕЛК/НЕЛК.
Паралелно с парла-

ментарните избори
жителите на община
Радомир ще трябва
да се произнесат чрез
местен референдум,
за това дали са съг-
ласни кметството да
не одобрява устрой-
ствени планове,пред-
виждащи добив и пре-
работка на подземни
богатства. Тази съ-
бота, на 27 септем-
ври, от 11 часа ще се
проведе и първия
публичен дебат: „Ре-
ферендумът-ползи и
вреди за община Радо-

мир”.Ръкавицата бе
хвърлена от предсе-
дателя на местния
инициативен коми-
тет за провеждане на
Референдума Асен Ве-
лев към бившия об-
ластен управител Ра-
дослав Йорданов.От
11.30 часа,веднага
след дебата е предви-
дена и веселба за ра-
домирци. Участие ще
вземат състави за
любителско творчес-
тво,група за стари
градски песни,фолкло-
рен състав и изпъл-
нители на народни
песни.
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За да живееш нор-
мален живот в Бъл-
гария явно трябва
да се търси отго-
ворност на всички,
които с неадекват-
ните си действия
водят енергийни-
те дружества до
фалит. Искаме не-
забавна оставка на
и з п ъ л н и т е л н и т е
директори на НЕК и
ЕСО, поради непра-
вомерното ограни-
чаване на графици-
те за производс-
твото на електри-
ческа енергия по
комбиниран способ,
което води до не-
възможност за
нормална работа,
генериране на загу-
би от производс-
твото и отрица-
телни финансови

резултати. Ние
настояваме ДКЕВР
и МИЕ да предприе-
мат спешни мерки
и незабавни дей-
ствия за прераз-
глеждане и промяна
на правилата за
търговия с еле-
ктрическа енергия,
както и преферен-
циалните цени за
д р у ж е с т в а т а
произвеждащи топ-
ло и електроенерги-
я по високо ефе-
ктивен комбиниран
способ”.

   На въпроса- за-
що се искат остав-
ките на директо-
рите на НЕК и ЕСО,
и з п ъ л н и т е л н и я т
директор на „Топ-
лофикация Пер-
ник”-инж. Кремен
Георгиев заяви:
„Причините за то-
ва са напълно обе-

Прочети и се замисли!
Хубавите работи
бързо не стават!

След завръщането си от чужбина и пора-
ди доказаната си работа, най-младият хо-
джа в България – родопчанинът Алейдин
Тахиров, на 35 г. от гр. Златоград – Мадан,
обл. Смолян отново ще приема в Перник на
26-ти и 27-ми септември –
петък и събота, от 9.30 до 20
ч. чрез предварително запис-
ване на телефон 0876 17 58 00
и 0876 16 84 15.

Той гледа и помага на хората чрез свеще-
ната мюсюлманска криза – Корана. Казва
минало, настояще и бъдеще, открива и раз-
валя магии чрез книгата, но не прави таки-
ва. Може да гледа и помага и чрез снимка
и за друг човек, стига той да не е починал.
За умрели хора не гледа. Лекува и болести,
дори когато и медицината е безсилна да
помогне. Например против алкохол, хазарт,
наркотици, припадъци, епилепсия, уплах,
стрес, страхова невроза, депресия и проб-
леми със забременяване.

Девизът му е:”Не обича да се хвали! Нека
хората говорят за него!” Гордее се с това,
че за пореден път клиенти му са длъжнос-
тни лица, хора от общината, полиция, съд,
учители, доктори, бизнесмени и др.Работи
най-евтино в цялата страна спрямо колеги-
те си, които ги дават по телевизията, но все
пак да не забравяме, че идва от Родопите и
има разходи за пътни, хотел, храна и др.
При него цената за едно гледане в Перник
си остава същата от миналата година – 44
лв на човек, а когато лекува дадена болест
и разваля магии, се изчислява според дан-
ните на човека и каноните на Корана. И в
зависимост от проблема и дали магията е
по-стара и или по-нова. Но неговите цени не
са космически както при колежките му,
които ги даваха в „Господари на ефира”.

Алейдин моли само за сериозни обажда-
ния. Любопитни и невярващи да не го без-
покоят. Който се подиграва, грехът си е
негов – Всевишния вижда всичко.

За повече информация влезте
в Интернет и вижте за него.

ктивни. Стана
практика НЕК в
последния момент
да се разпорежда
да спрем произ-
водството на еле-
ктроенергия по
комбиниран спо-
соб, например от
0ч до 4 часа. За на-
шата топлоцен-
трала това означа-
ва да спре и произ-

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Недално-
видното уп-
равление на
с р е д н о т о
образова-
ние доведе
до абсур-
дната си-
туация де-
цата ни да
бъдат на
последните
места в кла-
сациите за
обща гра-
мотност.То-

ва заяви по време на среща с учители в Перник водачът на
листата на АБВ за Перник Росица Янакиева.Тезата й бе
подкрепена от представители на листата на коалицията,
сред които Лъчезар Никифоров, Станислава Антова,  Ад-
риана Иванова и Георги Георгиев, както и от много млади
хора – членове на партията.

По думите им това е категоричната оценка на непрестан-
ните опити да се реформира системата, като всеки управ-
ленски екип започва отначало и в полза на авторите на уче-
бници или други влиятелни кръгове. По статистически дан-
ни в страната ни има 100 хиляди неграмотни и 900 хиляди
полуграмотни.  Според АБВ трябва да се отделят минимум
5% от БВП за образование, за да бъде качествено и в крак
с новите технологии. Задължително е да се увеличи бю-
джетното перо, отделян за този сектор.

Според бъдещите кандидати за народни представители
трябва да се осигури пълен обхват на децата в средното
образование и обвързването му с пазара на труда. Необхо-
димо е да се разтовари учебното съдържание от излишна-
та фактология,  за да се стимулира самостоятелното мисле-
не.

„Трябва значително увеличение и на заплатите на учите-
лите, за да стане учителската професия привлекателна за

АБВ-Перник: Трябва да се осигури пълен обхват на децата в средното образование
младите хора. Проблемът с ниското заплащане превръща
образованието в добре платен бизнес извън училище. Ка-
риерното планиране и развитие в детска възраст да се пре-
върне в национална политика”, заяви Росица Янакиева.

В срещите си с избирателите от региона водачът на лис-
тата на АБВ-Перник Росица Янакиева и останалите канди-
дати за народни представители – Лъчезар Никифоров и
Станислава Антова се срещнаха с хората от  пернишките
села Витановци и Големо Бучино. На срещите бяха обсъде-
ни някои от най-наболелите проблеми за местното населе-
ние в областта на социалната политика, инфраструктурата
и  безработицата. 

„ Липсва адекватна социална политика. По точно мерките
предприети от управляващите до момента, изостават от
реалността, коментира Янакиева. 

” Адекватната социална политика предполага – въвежда-
не на почасово заплащане, съобразно с минималната став-
ка в страните от Европейския съюз. Един от факторите е, че
трябва да има и прецизиране на пенсионната реформа,
преизчисляване на пенсиите въз основа на средната работ-
на заплата в страната. Ежегодно индексиране на пенсии и
заплати с инфлационния индекс, премахване на плоския
данък и въвеждане на семейно подоходно облагане са
другите важни фактори за адекватна социална политика.
Трябва да се акцентира върху отделния човек в малките и
големите населени места - държавна премия и данъчни об-
лекчения за родителите с висше образование”, категорич-
на е Янакиева. 

Пред избирателите на двете села, кандидатите за народ-
ни представители от  АБВ обсъдиха, че е наложително по-
добряване на икономическото състояние, чрез осигурява-
не на всички големи и малки български фирми до средс-
твата и дейността на оперативните програми. Според тях е
нужно възраждане на българското производство – вклю-
чително гарантирани квоти на българските производители
и призоваха хората да гласуват с бюлетина №14, ако искат
да има промяна на статуквото. 

Гласувайте за АБВ с бюлетина № 14

Блокирани програми за
профилактика и превенция

Зоя ИВАНОВА
На нарочна пресконференция в столи-

цата от Националната пациентска органи-
зация и Конфедерацията за защита на
здравето съобщиха че най-малко четири
национални програми отлежават в момен-
та в здравното министерство,в очакване
някой да направи първата стъпка и да за-
почне реална работа по осъществяването
им.  Това забавяне поставя на карта вли-
зането в сила на важни документи с раз-
писани в тях мерки за борба с няколко
широко разпространени неинфекциозни и
инфекциозни болести с голяма социална
значимост, чието лечение консумира ог-
ромен публичен финансов ресурс, под-
чертаха участниците в открита дискусия
в столицата. В частност става въпрос за
националните програми за контрол и ле-
чение на  ротавирусните гастроентерити,
за профилактика на грипа, за превенция
и контрол на хронична обструктивна бе-
лодробна болест, бронхиална астма и
алергичен ринит, за профилактика, скри-
нинг, ранна диагностика и лечение на ви-
русните хепатити. В допълнение бе съоб-
щено, че по неясни причини се забавя и
началото на изпълнението на готов проект
за регистър на пациентите с установен
захарен диабет, като междувременно 
МЗ  е възложило същата задача на НЦО-
ЗА и е осигурило финансиране със средс-
тва от Норвежкия финансов механизъм. В
последно време се говори много за необ-
ходимост от  допълнително финансиране
за. болнична помощ и за лекарства, а се
пренебрегва простият факт, че профилак-
тиката е най-важна и при това не струва
много, припомни председателят на на-
ционалната пациентска организация  д-р
Станимир Хасърджиев. Пациентските ор-
ганизации внасят в Президентството, Ми-
нистерския съвет, МЗ и НЗОК отворено
писмо с призив към политиците да не
бавят повече приемането на профилак-
тичните програми и да предприемат реал-
ни първи стъпки към осъществяването им.

водството на топ-
лоенергия, което
ще рече да угасим
п а р о г е н е р а т о р а .
Не знам дали някой
в НЕК си дава ясна
сметка какви загу-
би акумулираме ние
от това или прос-
то това не ги ин-
тересува. Но нас,
тези, които си ва-
дим хляба от това

от страница 1

Милена ПЕТРОВА
Опашки от родите-

ли се извиват пред
борсите за учебници
втора употреба .
Най-трудно било от-
криването на учебни-
ци за 11 и 12-и клас,
особено по предме-
тите математика,

Опашки от родители пред борсите за учебници
литература, иконо-
мически научи и по
чуждоезиково обуче-
ние. Причината е, че
голяма част от гим-
назистите запазват
учебниците си, тъй
като те са им необхо-
димо за подготовка
за кандидатстване

във Висшите учебни
заведения. Родители-
те коментират, че
често се стига до
напрежение, особено
ако са чакали на опа-
шка дълго време и
вземат точно пред
тях нужният им уче-
бник. Чакането обаче

според хората си зас-
лужава, тъй като
учебниците и помага-
лата са с около 40-
50% по-евтини от
новите, които се
продават в книжар-
ниците, цитирани
от Фокус. Родители-
те се оплакват, че

най-скъпи са учебни-
ците по чужд език,
които струват най-
малко 25 лева, като
към тях почти задъл-
жително вървят и
учебни тетрадки, по-
магала и др. Скъпи са
и учебниците по ико-
номически науки.

предприятие, кое-
то осигурява ото-
плението на над
19 000 абонати в
града, ни интере-
сува каква ще бъде
съдбата му. Зато-
ва ще отстояваме
исканията си, дока-
то някой не се пос-
тарае да ни чуе и
не предприеме аде-
кватни действия”.
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Пленерът “Арт студио Рударци” и Зонална изложба “Струма” са сред тях

40 номинации в шест категории
за годишните награди на ПДИ

Любомира ПЕЛОВА
За дванадесети път Програма Достъп

до Информация (ПДИ) ще връчи годиш-
ни награди за принос в областта на
свободата на информация. Така ПДИ
отбелязва 28 септември – Междуна-
родният Ден на правото да знам. Целта
на ежегодните награди е да се окура-
жават активни граждани, журналисти и
неправителствени организации да уп-
ражняват правото си на достъп до ин-
формация, да се насърчават институ-
циите да изпълняват задълженията си
по Закона за достъп до обществена ин-
формация, да бъдат прозрачни и отчет-
ни пред обществото, да се посочат ин-
ституциите, които нарушават правото
на достъп до информация.

Тази година 40 номинирани се състе-
зават в шест категории - четири награ-
ди „Златен ключ” и две антинагради –
„Катинар” и „Вързан ключ”.

За активно упражняване на правата
си по Закона за достъп до информация
са номинирани гражданите Карен Ку-
зуян (Силистра), Манол Златев (София),
Борис Рангелов (Плевен), д-р Георги
Тодоров (Русе), Георги Георгиев (Со-
фия) и Калина Митева (Варна).

WWF-Дунавско-Карпатска програма-
България, Екологично сдружение „За
Земята”, Център за независим живот и
Гражданско сдружение „Национален
съюз единство” са номинирани за
граждански организации, които после-
дователно и ефективно използват пра-
вото на достъп до информация в об-
ществен интерес.

Номинирани в категорията „Институ-
ция, най-добре организирала предос-
тавянето на информация за граждани”
са Министерство на вътрешните работи
при служебното правителство, Минис-
терство на финансите, Изпълнителна
агенция по околна среда, Регионална
инспекция по околна среда и води –
Монтана, Басейнова дирекция за уп-
равление на водите Източнобеломор-
ски район – Пловдив и общините Алфа-
тар, Банско, Добрич, Криводол, Хайре-
дин и Разград.

В категорията „Най-добър журналис-
тически материал, свързан с правото
на достъп до информация” се състеза-
ват журналистите Светла Василева – в.
„Дума”, Цветелина Йорданова – в.
„Труд”, Спас Спасов – кореспондент на
в. „Капитал” и в. „Дневник” за Варна,
Ралица Петрова – сп. „Правен свят”.

За пръв път тази година има колек-
тивна номинация за антинаградата
„Катинар”. 109 са институциите, вклю-
чени в номинацията, които в рамките
на Одит на активната прозрачност 2014
не са отговорили на електронно зая-
вление за достъп до информация. Сред
другите номинирани за „Катинар” са
Прокуратурата на Република България,
Община Хасково и Бюро по труда –
Хасково.

За антинаградата „Вързан ключ” за
най-абсурдно или смешно решение или
практика за достъп до информация се
състезават Министерство на труда и
социалната политика, Министерство на
икономиката и енергетиката, Висшият
съдебен съвет, президентът на Репуб-
лика България, председателят на Райо-
нен съд – Пловдив, Областна админис-
трация – Силистра, Регионална дирек-
ция по горите – Берковица, Община
Варна, ОДМВР – Русе, Плевен, Враца,
Пловдив.

Номинациите и мотивите към тях мо-
же да видите на специалната интернет
страница за Деня на правото да знам
(http://www.righttoknowday.net/nomina-
tions/2014/).

В България Денят на правото да знам
бе отбелязан за първи път през 2003 г.

Имената на победителите ще станат
ясни на церемонията,  която ще се про-
веде на 28 септември в Дома на Европа
в столицата.

Милена ПЕТРОВА
Галерията започва

практически занима-
ния с младежи, а за
Деня на града под-
готвя колекционерска
изложба на пейзажи
от Перник.

Традиционният пле-
нер “Арт студио Ру-
дарци” и Зонална из-
ложба “Струма” ще
бъдат някои от ак-
центите в работата
на Галерия Перник
през новия сезон, ин-
формира директорът
на галерията Елена Те-
мелкова. Пленерът ще
събере за 17 пореден
път в Рударци твор-

ци от България и чуж-
бина, които ще рису-
ват под мотото “Ду-
хът на Перник”. Тази
година се очакват
гости от Китай, Ру-
сия, Чехия, Полша,
Италия и Сърбия, как-
то и от Сандански и
Момчилград. Четири-
ма художници ще
представят перниш-
ката творческа гил-
дия. Пленерът ще се
проведе от 6 до 16 ок-
томври.

На 7 октомври се
открива Зоналната
изложба “Струма”,
домакин на която то-
зи път ще бъде Бла-

гоевград. Перник ще
бъде представен сил-
но с творби на 28 ху-
дожници. С творбите
от експозицията ще
бъде издаден каталог.
Събитието бе въз-
становено след някол-
ко годишно прекъсва-
не миналата година,
когато домакин бе
Перник.

През новия сезон Га-
лерия Перник ще про-
дължи традиционните
си изложби, посветени
на празници, а специал-
но за деня на града 19
октомври ще бъде от-
крита колекционерска
изложба с пейзажи от

Перник. Голям интерес
през настоящия сезон
има от гостуващи ав-
тори и изложбените
зали на галерията ще
отворят вратите си
за творци от София,
Варна и Пловдив. В га-
лерия “Любен Гайда-
ров” в момента е под-
редена експозицията
на пловдивския худож-
ник Стефано Попов-
ски. Предстоят и по-
редните съвместни
инициативи със сту-
денти и преподавате-
ли от НБУ. Галерия “Пе-
рник” е партньор в две
инициативи, започна-
ли като част от кампа-
нията на София за ев-
ропейска столица на
културата, които про-
дължават. Планирани
са изложби и образова-
телни събития под мо-
тото “Сподели Вито-
ша” и “Разбираш ли ме?
Разбирам те.”

От следващия ме-
сец към галерията за-
почва работа твор-
ческо ателие за деца и
техните родители.
Малчуганите заедно
със своите майки и
татковци ще могат
да се занимават, ще се
обучават и ще се за-

бавляват под ръко-
водството на худож-
ничката Снежана Ве-
линова. Техните твор-
би ще бъдат предста-
вени в изложби.

Галерията продъл-
жава работата си по
инициативата “Злат-
ните ръце на Перник”.
Ще бъдат изложени
отливки от дланите
на именити пернишки
творци. Първият от
тях е основателят на
галерията Цани Ца-
нев. Цани е и първият
от местните худож-
ници, които ще бъдат
представени в поре-
дица от публикации в
списание “Life@City”.
Във всеки брой на пе-
риодичното издание
ще бъдат публикува-
ни портрети на голе-
ми пернишки художни-
ци, някои от които
вече не са между жи-
вите. По идея на гале-
рията започна и изра-
ботването на пореди-
ца от документални
филми, представящи
изтъкнати творци
от региона. Вече са
готови филмите за
Цани Цанев, Данчо
Атанасов и проф. Ев-
гени Кузманов.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

П р о б л е -
мите на
с р е д н о т о
образова-
ние бяха в
центъра на
внимание-
то на сре-
щата, коя-
то водачът
на листата
на „БСП
лява Бъл-
гария” в
14 МИР Ва-
л е р и
Жаблянов
и неговият
п о д г л а с -
ник арх.
М и х а и л
Михайлов
организи-

раха с учители от пернишките училища. Сериозен
проблем пред образователната реформа в България е
разкъсаната връзка между средно и висше образова-
ние, подчерта Валери Жаблянов, който е университет-
ски преподавател. БСП е единствената партия в На-
родното събрание, която  традиционно отстоява де-
мократичните възрожденски традиции на българското
училище. В тази връзка водачът на лявата листа остро
възрази срещу намеренията на десницата за налага-
не на частното образование като финансово равноп-
равно с държавното. По този въпрос ни очаква тежка
битка и в следващия парламент, каза той. Кандидатът
за народен представител от „БСП лява България”
обеща да работи за балансирана политика с оглед за-
пазване на училищата в малките населени места, уда-
рени от демографската криза. Акцентирането върху
професионалното образование е в правилна посока,
но за това трябва да има национална стратегия за
икономическо развитие, която да обезпечи съответни-
те работни места.

Валери  Жаблянов: Ще разчитам на пернишките учители за новия закон
Ако бъда избран за народен представител, ще съз-

дам консултативен съвет от пернишки учители, които
да генерират идеи за новия Закон за средното обра-
зование, обеща Валери Жаблянов. В програмата на
БСП е заложено 6% от  брутния вътрешен продукт да
се изразходва за образованието на всички нива.

Една година далеч не беше достатъчна да осъщес-
твим всичките си идеи в сферата на образованието,
каза и ексдепутатката от Пернишки регион Евдокия
Асенова. За това ни трябва нов управленски мандат.
Валери Жаблянов и арх. Михайлов поеха и редица
конкретни обещания за промяна на тромавата норма-
тивна база на българското образование. 

Като част от предизборната кампания кандидатите
за народни представители от „БСП Лява България” от-
белязаха 91-та годишнина от Септемврийското въста-
ние, като положиха цветя на паметника на Георги Ди-
митров в с. Ковачевци.

Водачът на листата Валери Жаблянов заяви пред
събралите се жители на Ковачевци, че 23 септември
се нарежда до онези дати, които ни дават повод да се
гордеем като българи и като хора, които първи в Евро-
па са видели проявленията на фашизма и първи в Ев-
ропа са излезли с въоръжена сила срещу фашизма. 

„Днес, когато пред нашия народ и нашата малка
държава има много предизвикателства, когато в Ев-
ропа с месеци се води война, когато европейските ин-
ституции са безпомощни да я спрат, ние трябва да си
спомним това, което са направили нашите сънародни-
ци и граждани за спиране на войната, за противопос-
тавяне на фашизма и затова на този ден е редно цяла-
та свободолюбива политическа мисъл да отдаде дъл-
жимото на политическите водачи на Септемврийското
въстание, на организаторите и на българския народ,
така както го е видял Гео Милев”, каза още социалис-
тът. Жаблянов допълни, че всички, които са родени
тук, имат основанието да бъдат горди с това, че на та-
зи земя заедно с тях преди много години се е родил
един от най-големите политически дейци на българ-
ската държавност и един от лидерите на световното
работническо и комунистическо движение.  

Гласувайте за БСП с бюлетина № 22
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Въпреки трудностите, социалните придобивки на работещите се увеличават

Мащабен бизнес форум
събира водещи световни

фирми в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Около 8.5 милиона

лева ще инвестира 
„Стомана Индъстри”
тази година в произ-
водствения процес.
Целта е дружество-
то не само да има пъл-
на готовност да реа-
гира своевременно на
потребностите на
пазара, но и да предло-
жи висококачествена
продукция, която да е
конкурентоспособна.
В момента внимание-
то на ръководство-
то на металургична-
та фирма е насочено
към производството
и преработката на
кръгове. За тази цел
са инвестирани не
малко средства  за ин-
сталирането на линия
за инспектиране на
блуми, за монтажа на
вакуумна инсталация
за дегазиране на сто-
маната в Електросто-
манодобивния цех и за
пускането в експлоа-
тация на  линия за пи-
лени кръгове в Термо-
калибровачния цех. „С
монтирането на тези
съоръжения съвсем
не означава, че сме
приключили с инвес-
тициите в производс-
твото на кръгове.
Следващите ни стъп-
ки ще бъдат насочени
към добива на стома-
ната. С усъвършенс-
тването на произ-
водството и прера-
ботката на кръгове
имаме амбицията да
навлезем в автомоби-
лостроителната про-
мишленост. За да пос-
тигнем това са ни
необходими високока-
чествени кръгове. За
тази цел инвестираме
средства в повишава-
не на качеството на
заготовката, което
ще ни гарантира по-
добряване на качес-
твото на крайния
продукт - кръговете.
Това ще ни даде въз-
можност да предло-
жим на пазара богата
гама от кръгове, кои-
то са търсени от ав-
томобилната индус-
трия”, поясни инж.
Емил Живков-главен
директор на „Стома-
на Индъстри”.

Според него, наред с

другите проблеми,
пред ръководството
на дружеството
стои още един- с кад-
рите. Причината за-
това е, че висококва-
лифицираните спе-
циалисти постепенно
навлизат в пенсионна
възраст. „Това налага
да се назначават мла-
ди хора, за да се гаран-
тира приемственост.
Прогнозите, които
направихме преди го-
дини, че проблемът с
кадрите ще се появи,
е вече факт. В момен-
та имаме голяма необ-
ходимост от кранис-
ти. Поради липсата
на такива кадри, ние
решихме да организи-
раме курс за обучение
на кранисти като
фирмата поема напъл-
но разходите на обу-
чаващите се в него.
Вече се усеща глад за
специалисти и в дру-
гите сфери на произ-
водствения процес.
Това се наблюдава по-
осезателно при тех-
ническите специал-
ности. Започваме да
изпитваме  затрудне-
ния при намирането
на механо и еле-
ктроинженери. Под-
държаме контакти
със сродни висши уче-
бни заведения в стра-
ната, но въпреки то-
ва трудно намираме
млади специалисти.
Очевидно производс-
твото не ги влече, а
търсят друго попри-
ще за кариерно разви-
тие”, подчерта инж.
Живков.

На въпроса- отрази
ли се кризата върху
социалните придо-
бивки на работещите
в „Стомана Индъс-
три”, главният ди-
ректор на дружес-
твото отговори ка-
тегорично: ”От съз-
даването на фирмата
до сега не сме допус-
нали социалният па-
кет да се намали, не-
зависимо от труд-
ностите, които сме
изпитвали. При пре-
говорите със синди-
катите, по време на
предоговарянето на
сега действащия Ко-
лективен трудов до-
говор,  нямаме ор-

язване на социални
придобивки. Нещо по-
вече- имаме разшир-
яване на пакета от
здравни услуги. За
сравнение ще посоча,
че до 2011г покривах-
ме закупените от ра-
ботещите във фир-
мата лекарства на
стойност до 100 лв.
годишно и стомато-
логичното лечение
беше също до 100 ле-
ва годишно. От
2012г удвоихме стой-
ността на заплатени-
те лекарства, а сто-
матологичното лече-
ние вече е без опреде-
лен финансов лимит
и е в зависимост от
потребностите на
работещите. „Сто-
мана Индъстри” под-
държа и медицински
център, в който е
осигурено 24-часово
дежурство 7дни в
седмицата на екип от
лекар, медицинска сес-
тра и линейка, която
е оборудвана със съв-
ременна апаратура 
за спешна помощ.
Предоставихме на ра-
ботещите във фир-
мата договор за до-
пълнително здравно
осигуряване. Нашите
работници имат дос-
тъп до висококачес-
твено здравно об-
служване. Поредната
здравна придобивка,
която осигурихме за
работещите в дру-
жеството е от есе-
нта на 2013г. В здрав-
ния център заработи
оборудван с модерна
апаратура стомато-
логичен кабинет, кой-
то обслужва работе-
щите в завода без-
платно. В партньорс-
тво със синдикатите
се обсъждат и прие-
мат мерки за подобр-
яване на условията
на труд в рамките на
и н в е с т и ц и о н н а т а
програма и възмож-
ностите на фирмата.
Социалният пакет,
който се предлага на
работниците и слу-
жителите  е ориен-
тиран най-вече към
опазване на здравето
и живота им. Той
включва и застрахов-
ка живот, която им
осигурява изплащане-

то на добри застра-
хователни премии. В
договора за допълни-
телно здравно оси-
гуряване, който има-
т работещите в дру-
жеството, те могат
да застраховат и чле-
нове на семейството
си- деца до 26 години,
съпруг или съпруга,
както и родители,
без възрастово огра-
ничение и то на мно-
го добра цена. „Сто-
мана Индъстри” има
и договор с болница
„Пирогов”. Социални-
те придобивки на ра-
ботещите не се из-
черпват само с това.
Ежегодно фирмата
закупува лични пред-
пазни средства и ра-
ботно облекло не са-
мо съобразно сроко-
вете- 12 или 24 месе-
ца, а винаги, когато
хората имат нужда
от лично предпазно
средство или когато
то е повредено”, под-
черта главният ди-
ректор на „Стомана
Индъстри”. Той до-
пълни още, че в резул-
тат на полаганите
грижи към работещи-
те в дружеството, в
последните 5 години
няма констатирани
професионални забол-
явания. „Това се дъл-
жи на усилията, кои-
то полага ръководс-
твото в посока по-
добряване на усло-
вията на труд. По
инициатива на фир-
мата периодично се
правят измервания
на факторите на ра-
ботната среда от ак-
редитираната лабо-
ратория на РЗИ-Пер-
ник и за сега не са кон-
статирани отклоне-
ния от нормите. Ако
се появи някакво от-
клонение във факто-
рите на работната
среда, започваме с
предимство работа в
тази посока с цел да
се подобрят пара-
метрите и да се све-
дат в рамките на до-
пустимите норми”,
заяви инж. Живков.

Той подчерта, че
„Стомана Индъстри”
се стреми непрекъсна-
то да подобрява усло-
вията на труд. През
пролетта на тази го-
дина дружеството
стартира нов проект
в тази посока. Той се
нарича „Безопасни ра-
ботни места” и е фи-
нансиран по Опера-
тивна програма „Раз-
витие на човешките
ресурси”. Мерките за-
ложени в проекта са
ориентирани към оси-
гуряване на високока-
чествени съвременни
предпазни средства и

работно облекло.
«При реализирането
на този проект сме си
поставили две основ-
ни цели. Първата е по-
добряване на условия-
та на труд и намал-
яване на риска от зло-
полуки и професио-
нални заболявания .
Това ще постигнем
чрез закупуването на
нови съвременни и ви-
сококачествени лични
предпазни средства и
работно облекло.

Реализирането на
този проект ще даде
възможност да бъ-
дат закупени 20 ерго-
номични стола, които
ще бъдат монтирани
в нашите кранове. Те
ще спомогнат да се
намалят вредните
въздействия върху
операторите на кра-
новете . Другата за-
дача, която си поста-
вихме с реализиране-
то на този проект е
да повишим  произво-
дителността на тру-
да. За целта ще бъде
изготвен анализ на
п р о и з в о д с т в е н и я
процес във фирмата,
резултатите от кой-
то ще ни дадат въз-
можност да предприе-
мем необходимите
мерки в тази посока.
Активната работа по
реализирането на то-
зи проект започна
още през ноември
2013г. Закупуването
на ергономичните
столове за крановете
бе заложено в инвес-
тиционната програма
на дружеството. Цел-
та ни бе не само да
осигурим комфорт
при работа, но и да се
снижи максимално
опасността от про-
фесионално заболява-
не. В тази връзка ис-
кам да подчертая, че
и н в е с т и ц и о н н а т а
програма на „Стомана
Индъстри” по безо-
пасност се изготвя
на базата на предло-
женията от мени-
джмънта, синдикати-
те и работещите в
дружеството. За реа-
лизирането й се оси-
гуряват ежегодно
между 500 и 800 000
лева, тъй като за ръ-
ководството на фир-
мата най-важния капи-
тал са хората.

Затова не случайно
от 2006 г „Стомана
Индъстри” е серти-
фицирана по система-
та за управление на
безопасността, коя-
то поддържаме и в
момента. Всички оди-
ти направени до сега
по системата са мно-
го добри”, заяви кате-
горично инж. Емил
Живков.

Мащабен бизнес форум ще събере в Дворе-
ца на културата в Перник на 29 септември от
16 ч. инвеститори от световен мащаб, които са
готови да предислоцират част от производс-
твата си на територията на областта. Инициа-
тор и организатор на срещата е ексоблас-
тният управител  арх.  Михаил Михайлов.Уча-
стието си във форума са потвърдили предста-
вители на фирмата “Абенгоа” от Испания,
транспортният лидер МАН и консултантската
фирма “Ърнест и Янг” от Германия, работеща
в над 60 държави и представители на италиан-
ски кооператив с участието на консорциумите
“Edilcoop”, “CEP” и “Cerv” проявили интерес
да инвестират в сградния фонд на територия-
та на областта. Всички те са дали съгласието
си да партнират в реализацията на проект “Е-
лена”, който предлага цялостна стратегия за
икономически подем в региона чрез създава-
не на нова независима  енергийна и транспор-
тна схема на принципа на публично-частното
партньорство.

Във форума ще участват още представите-
ли на фирма “Евотек” - водещ производител
на месни продукти от Италия, “Интер Транс
Логистик”, която има интерес да изгради ло-
гистичен парк в област Перник, както и пред-
ставител на летище Кондофрей и на фирми,
които желаят да купят терен в района на авио-
базата и да вложат близо половин милиард
евро. Поканени са да вземат участие предста-
вители на транспортния бранш от областта,
както и ръководството на “Електрик” АД.
Предприятието е внесло и ще внедри нова по-
точна линия за обработка на детайли за авто-
мобилостроенето, която ще бъде единствена
в Източна Европа. Очакват се и представите-
ли на МАЗ за България, които имат намерение
да изнесат част от производството си на ко-
мунална техника на територията на областта
като разкрият близо 6 000 работни места.Уча-
стието си във форума са потвърдили и пред-
ставители на държавни институции, в които
ще бъде внесено предложение общият план
за развитие на пернишки регион да залегне в
националната стратегия за развитие на Юго-
западна България.

Коригират грешките в
скандалния учебник

Милена ПЕТРОВА
Проф. Радева, която е автор на учебника

“Човекът и обществото” се ангажира, че ще
коригира фактологическите грешки, които има
в него. Това обяви служебният министър на об-
разованието и науката Румяна Коларова.Кола-
рова разясни, че авторката е поела ангажи-
мент, заедно с издателството, което издава
учебника, да се отпечатат листчета, в които да
се коригират част от фактологичните грешки,
които има в учебника.Коларова посочи, че ис-
торията е много малък компонент от целия уче-
бник.Припомняме, че въпросният учебник бе
публично порицан и предизвика огромно об-
ществено недоволство от родители и предста-
вители на академичната общност.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

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

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

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

офис:13

Ново строителство:
1. Двустаен, Център, 78 кв.м, лукс, обзаведен - 44 000 евро

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

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

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

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

6. 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. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.

4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.

5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.

6. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.

8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

9. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 19 600 лв.

10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 000 лв.

11. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.

12. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор - 20 000 лв.

13. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.

14. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 

15. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.

17. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.

18. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане

19. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро

20. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро

21. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 50 000 евро

23. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро

24. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.

25. Тристаен, Тева, ет. 2, 88 кв.м, 3 тер., ПВЦ, л.о. - 37 200 лв.

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

27. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.

28. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.

29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 39 700 лв.

30. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.

31. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 53 500 лв.

32. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.

33. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.

34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

35. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 42 000 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. 



Имоти, реклами 7Съперник 26 септември 2014 г.

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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Имоти, реклами8 26 септември 2014 г. Съперник

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. Гарсониера, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ,
тер - 20 000 лв.   

2. Двустаен, Изток, ет. 6(8), 67 кв.м.
ТЕЦ, 2 тер, асансьор - 26 500 лв. 

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

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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Българското розово масло - защитено
географско обозначение

Самолетът на германски военни
експерти се повреди в България
Шестима германски военни експерти останаха блокирани в България заради повреда

на самолета, с който е трябвало да пътуват за Северен Ирак, предаде БНР.
Целта им е да обучават кюрдите как да използват въоръжението, изпратено от

Германия, за борбата срещу "Ислямска държава".
Наложило се е експертите да сменят машината, но тя не е била разпозната от

иракските власти и не е допусната до въздушното пространство на страната.
И третият самолет - на холандските ВВС, нает от Германия за транспорт на военната

помощ за кюрдите, е показал техническа неизправност.
Според експертите от 254 бойни и транспортни самолета в момента 150 не са в

състояние да изпълняват мисии и бойни задачи поради неизправности и принудително
стоят на земята. От 109-те високотехнологични юрофайтъри едва 49 са в пълна
изправност.

Все пак в Ирак бе доставена първата пратка с германско въоръжение за кюрдските
сили. Тя се състои от 27 тона оръжия и боеприпаси, включително 50 преносими
противотанкови комплекса, 520 автомата и 20 картечници.

Скандалните новини предизвикаха опозицията в Бундестага да реагира и настоява
за изслушване на военния министър Урсула фон дер Лайен за фактическото състояние
на техниката в трите рода войски на Бундесвера.

Фон дер Лайен пристигна днес в Северен Ирак, за да разговаря с кюрдски лидери
за борбата с групировката "Ислямска държава" и оръжейната помощ на Берлин за
кюрдските сили, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Тя дойде в Ербил - столицата на Иракски Кюрдистан. Предвижда се по време на
посещението да се срещне с президента на автономния кюрдски район Масуд Барзани
и да посети център, където германски военни ще обучават кюрдските бойци да боравят
с оръжията.

ЕК с предупреждение за цените
на ветеринарите и за водата

Еврокомисията поиска
България да спазва
разпоредбите за свободата на
установяване и свободно
движение на услуги, и да
измени законодателството си
за водите.

В България по закон има
минимални тарифи за услугите
на ветеринарните лекари, които
ограничават свободата на
установяване и свободното
предоставяне на услуги за
чуждестранни доставчици, се
посочва в становището на
комисията, предаде БТА.

Всяка година властите
определят минималните цени
за ветеринарномедицински
дейности, с изключение на
дейностите по изпълнение на
мерките по програмите за
надзор и ликвидиране на
болести по животните и
държавната профилактична
програма.

"Ако България не отмени скалата на минималните тарифи за услугите на ветеринарните
лекари, достъпът до пазара ще остане сериозно ограничен, тъй като тези цени пречат на новите
участници, навлизащи на пазара, да се конкурират въз основа на цените на тези услуги",
предупреждава ЕК.

Това лишавало клиентите от възможността да получават услуги на друга цена.
Засега изискването за минимални цени не е отменено и заради това ЕК иска от България да

предприеме действия за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на ЕС.
Ако българските власти не предприемат действия в срок от два месеца, ЕК може да отнесе

въпроса до Съда на ЕС.
Европейската комисия изпрати на България и две становища заради законодателството й в

областта на водите.
Първото е за пропуски при въвеждането на рамковата директива за водите в националното

право.
Комисията е извършила анализ на българското законодателство, от който е установила

пропуски, а след това е изпратила две уведомителни писма през ноември 2009 г. и през
септември 2013 година.

"Въпреки че България е изменила законодателството си и е признала повечето от пропуските,
не е приела всички мерки за отстраняването им, поради което все още не са предприети
действия по някои технически подробности, като липсата на определени норми за наблюдението
на елементите за качество", отбелязва комисията.

Второто становище е, че законодателството ни не е приведено в пълно съответствие с
директивата за питейната вода, "чиято цел е опазването на човешкото здраве от
неблагоприятните ефекти на заразяването на вода, предназначена за консумация".

Макар че много от посочените несъвършенства били отстранени, сега ЕК изисква от властите
ни да отстранят и останалите, включително с въвеждането на забрана на снабдяването с вода
за консумация, която представлява възможна опасност за човешкото здраве, или с
ограничаването на използването й.

Ако в срок от два месеца България не предприеме действия, комисията може да заведе
дела в Съда на ЕС.

Европейската комисия съобщи, че е утвърдила наименованието “Бъ-
лгарско розово масло” като част от списъка със защитени географ-
ски обозначения.

От Брюксел отбелязват, че качеството на това масло е осигурено от
спазването на изискванията розовите цветове да бъдат обработвани
не по-късно от 10-15 часа, след като са били откъснати, предаде БТА. 

Около 3500 килограма розов цвят са необходими за получаването
на 1 килограм масло. Беритбата се извършва в период от 20-30 дни
и изисква особени условия - да бъде преди зазоряване, да обхваща
цветове с поне едно отворено венчелистче, да не бъдат повреждани
стеблата и клоните на растението, уточниха от ЕК. 

Особените и отличителни характеристики на българското розово
масло са богатият му и траен мирис, бледият жълто-зелен цвят, равно-
мерното съчетание от летливи съставки и въглеводороди, се пояснява
в мотивите за решението, се казва още в съобщението. 

Комисията подчертава, че българското розово масло се използва в
производства по света, след като бъде добито в Розовата долина, а
списъкът със защитени географски обозначения съдържа над 1200
изделия. 

От тази година България започна да изнася нов продукт - кисело
мляко с рози. То се доставя на японския пазар. Освен него страната
ни изнася и ликьор от рози, розова ракия и сладко от рози.

Българи арестувани в Гърция
за трафик на имигранти

Двама българи - 40-годишен мъж и
47-годишна жена са задържани в Гър-
ция за нелегален трафик на имигранти.

Лекотоварният автомобил с българ-
ска регистрация е спрян за рутинна
проверка в гръцката област Теспротия,
съобщи БНР.

Зад волана бил 40-годишният бълга-
рин. С него пътувала и 47-годишната
жена. Полицията обаче открила стран-
на преграда. Когато я демонтирали, зад
нея били скрити 8 нелегални имигран-
ти - сирийци. Те дали показания, че са
платили на българите по 1000 евро на човек, за да пътуват незабеляза-
но с ферибота за Италия.

Връзката с българите станала чрез други нелегални имигранти, кои-
то вече са успели да отидат в Италия по същата схема.

Мъжът и жената са задържани в дирекция на полицията в град Игу-
меница.

Полицията разследва входа на нелегалните имигранти в Гърция и
как са достигнали до Атина, от където ги вземат българите.

Същевременно се разследва и участието на задържаните българи в
цялата схема по нелегалния трафик.

Гръцката полиция увеличи екипите за проверка на товарни автомо-
били, както с гръцка, така и с чужда регистрация, които пътуват с фе-
риботите за други европейски страни след зачестилите случаи на не-
легален трафик на имигранти.

В началото на септември пък столичната полиция разби нелегална
квартира на трафиканти на бежанци от Близкия изток. Чужденците са
дошли незаконно от Турция и двама от тях е трябвало да заминат за
Сърбия.
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бТВбТВбТВбТВбТВ

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"Гласът на България"
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
04:00Цветовете на любовта" /п./- сериал

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Светиците тв филм /8 епизод/п/
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Зелената линейка
11:00В кадър документален филм/п/
11:30България от край до край /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Таралежите се раждат без бодли
игрален филм /България, 1970г./,
14:05Живот с Дерек тв филм /5 епизод/
14:30Вирусите атакуват анимация
15:00История.BG /п/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Концерт
17:30Европа на фокус
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:30Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Инспектор Валандер: Петата жена
тв филм /3, последен епизод/ (12)
23:35Парламентарни избори 2014:
23:55По света и у нас
00:10Зелена светлина
00:15Монахинята игрален филм /
Франция, 2012г./, режисьор Гийом
Никлу, в ролите: Полин Етиен, Изабел
Юпер, Луиз Бургоан и др.(12)
02:05Панорама с Бойко Василев /п/
03:20Инспектор Валандер
04:50Монахинята игрален филм/п/(12)

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
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

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

общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

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

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира не-

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще
ви е трудно да намери-

те фокус. Информацията ще тече
като водопад и може да откриете
отговорите на куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътняване

на времето и увеличаване на
изискванията. Използвайте

този мо- мент, за да внесете промени
в имиджа. Сега е момента да
постигнете всичко желано.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви

съобщават, че днес е
ден на красотата. И понеже няма
пълно щастие, ще се наложи да се
погрижите за финансовите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден

ще започне не по на-
чина, по който оча-

квате. Ако не сте уверени в способ-
ностите си, по-добре не започвайте

нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще изглежда ка-
то едно тихо езеро. Може да се
чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно
е, че не можете да разрешите проб-
лема на минутата, макар да търси-
те резултат, ефективност и полез-
ност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си,
защо-то прекалените емоции се

отразяват неприя-
тно на здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не прето- варвайте стомаха си,

дори да ви заведат в петзвезден
ресторант, стомахът ви си остава
същият. Бъдете внимателни.
Здравето е по-важно от всичко
останало.
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Îòëàãàò ìà÷à íà „Ìèíüîð” â íåäåëÿ
Перничани отстраниха „Струмска слава” за аматьорската лига

на „Верея”. Миньорци
имат още един финал
в този турнир, кога-
то под ръководство-
то на Юрий Ва-
сев”,който беше наче-
ло на отбора и в два-
та финални двубоя,
отстъпиха на сегаш-
ния член на „А” група
„Хасково”.„Миньор”
няма да играе редов-
ния си мач от есенния
дял на първенството
на Югозападната „В”
ФГ в неделя. Срещата
с отбора на „Слив-
нишки герой” е отло-

Страницата подготви Яне Анестиев

жена за 8-ми октом-
ври. Причината е на-
личието на футбо-
листи от двата от-
бора в националния
аматьорски тим, кой-
то заминава на ев-
ропeйски квалифика-
ции в Сърбия.  Тре-
ньор на аматьорите
национали е настав-
никът на „Миньор” 
Валерий Дамянов. Сре-
щата между „чукове-
те” и „Героя” вече е
насрочена и ще се иг-
рае на осми октом-
ври.

съперник „Струмска
слава”. В Радомир пер-
ничани надделяха с 2:0
с голове още през
първото полувреме.
Точни за миньорци
бяха Петър Петров и
Милослав Тодоров, а
през втората част
срещата просто се
доиграваше. През ми-
налия сезон перниш-
ките футболисти
стигнаха до финала
на турнира, но на те-
рена на Евроколежа в
пловдивския квартал
Коматево отстъпиха

Волейболистите отстъпиха
в ранглистата

Мъжкият национален отбор по волейбол
на България отстъпи с едно място надолу в
Световната ранглиста, стана ясно днес.
Родните национали заемат девето място в
таблицата, като имат актив от 156 точки. За-
губата на позиции стана след неуспешното
представяне на Световното първенство в
Полша, където нашите се класираха едва
на тринадесето място.Възход отбеляза
световният шампион Полша, който се изка-
чи до престижното трето място в ранглис-
тата с 275 точки. Успех реализира и тимът
на Германия, който се изкачи на седма по-
зиция с актив от 158 точки, следван от Сър-
бия, чиито тим е осми със 157 точки.Лидер
продължава да бъдат световния вицешам-
пион Бразилия с актив от 335 точки, а вто-
ри са олимпийските първенци от Русия с
330 точки. 

 Световна ранглиста при мъжете към 22
септември:

1. Бразилия 335 точки
2. Русия 330
3. Полша 275
4. Италия 254
5. САЩ 220
6. Аржентина 166
7. Германия 158
8. Сърбия 157
9. БЪЛГАРИЯ 156
10. Иран 134
11. Куба 125
12. Франция  113
13. Австралия 105
14. Канада 99
15. Тунис 75
16. Реп. Корея 73
17. Китай 69
17. Финландия 69
19. Египет 63
20. Белгия 59

Пернишкият „Ми-
ньор” започна похода
си към върховете на

турнира за аматьор-
ската лига с рутинна
победа над областния

10 КРЪГ
27.09.2014 Г. (СЪБОТА), ОТ 17:00 Ч

„БОТЕВ“ (Пд) – ЛОКОМОТИВ (Пд) (Диема)
Съдия: Станислав Тодоров
Асистенти: Иван Вълчев и Мартин Димитров
4-ти: Тони Пандарски
ДАС: Владимир Вълков и Димитър Андреев

27.09.2014 Г. (СЪБОТА), ОТ 19:30 Ч
„ЛЕВСКИ“ - ЛУДОГОРЕЦ (Диема)
Съдия: Георги Кабаков
Асистенти: Веселин Мишев и Мартин
Маргаритов
4-ти: Николай Ангелов
ДАС: Вихрен Манев и Ангел Баялцалиев

28.09.2014 Г. (НЕДЕЛЯ), ОТ 17:00 Ч
ЧЕРНО МОРЕ - ЛОКОМОТИВ (София)
Съдия: Таско Тасков
Асистенти: Иво Колев и Николай Георгиев
4-ти: Георги Ковачев
ДАС: Стефан Павлов и Александър Костадинов
СЛАВИЯ – ХАСКОВО
Съдия: Станислав Ставров
Асистенти: Илиян Капарашев и Андрей Николов
4-ти: Николай Марков
ДАС: Стефан Апостолов и Драган Стойков

28.09.2014 Г. (НЕДЕЛЯ), ОТ 19:30 Ч
БЕРОЕ – ЦСКА (Диема)
Съдия: Ивайло Стоянов
Асистенти: Крум Стоилов и Димитър
Стоилов
4-ти: Георги Дойнов
ДАС: Георги Йорданов и Георги Давидов

29.09.2014 Г. (ПОНЕДЕЛНИК),
ОТ 19:30 ЧАСА

ЛИТЕКС – МАРЕК (Диема)
Съдия: Николай Йорданов
Асистенти: Цветан Трифонов и Димитър Русев
4-ти: Пламен Георгиев
ДАС: Ангел Ангелов и Мартин Стоименов

Двама перничани с наряд
в „Б” групата

Пернишките съдии Владислав Виденов и
Малтин Никифоров ще са асистенти на мач
от „Б” групата в Бургас. Срещата ще е от
осмия кръг на „Б” групата, а  в нея ще иг-
раят едноименния тим на града „Бургас4 и
гостите от „Септември”(Симитли). Главен
съдия на мача ще е Мартин Александров ,а
четвърти арбитър на срещата ще е Иван
Пенчев.

ГРУПА „А” 1 - 4 КРЪГ
 27/28 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

19 ФК БОТЕВ - ФК ВЕРИЛА - Н
20 ФК ПИРИН - ФК ВИТОША - Н
21 ФК ЕРМА - ФК МИНЕРАЛ - Н
22 ФК СПОРТИСТ - ФК БАЛКАН - Н
23 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ДРУЖБА - С
24 ФК ГАБЕР - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
     ФК ЧОРНИ 1920    - ПОЧИВА

 ГРУПА „А” 2 - 4 КРЪГ
27/28 СЕПТЕМВРИ - 17,00 Ч

19 ФК КИТКА - ФК БЕНКОВСКИ - С
20 ФК ПАРТИЗАН - ФК ВИХЪР      - Н 10,30 ч
21 ФК СВРАКИТЕ - ФК СТУДЕНА - Н
22 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ - ФК ЛЕВСКИ - Н
23 ФК БУРЯ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С
24 ФК ЕНЕРГЕТИК - ФК САРАТА - С

 ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
7-МИ КРЪГ

НЕДЕЛЯ 17,00 ЧАСА
Германея- Пирин(ГД)
Конелиано – Чепинец
Балкан – Беласица
Вихрен – Места
Рилски сп. – Стр.слава
Сливн.герой – Миньор отл.
Спортист - Балкан

р, завърналият се след
два мача наказание, ка-
питан Благой Вълчев.
Излезли с гол преднина
на почивката “жълто-
черните” се успокоиха
и заиграха по-концен-
трирано в мача. В 56-
та минута при една
центрирана топка
противниковите за-
щитници се разминаха
и след рикушет топ-
ката пое Ивалин Гун-
чев, който я поведе и
с прав удар от близо
разстреля вратаря за
2:0. Десет минути по-
късно Асен Василев из-
веде през центъра
Ивалин Гунчев, той
напредна между двама
защитници и с удар

С класически резул-
тат 3:0 “Миньор-
” ( Чикаго ) победи сил-
ната футболна школа
“Сокърс”. “Чуковете”
домакинстваха в мач
от 12-ти кръг на Мет-
рополитан Сокър Лийг
в Оак Броук и се скъс-
ха да пропускат през
целия мач. Гостите
стигнаха не повече от
пет пъти до вратата
на “Миньор”, пазена
от македонецът Мар-
тин Митев, който е
действащ професиона-
лен футболист играл
за последно в Щип.
Първият гол за “ви-
нкелите” в края на
първата част, вкара
от пряк свободен уда-

Класическа победа
за “Миньор” (Чикаго)

от дъгата на голямо-
то наказателно поле,
отбеляза красиво по-
падение с горна греда
за 3:0. “След като вка-
рахме гол от фаул се
почуствахме по-сигур-
ни и започнахме да
контролираме мача
по-добре. Противни-
кът нямаше много
възможности за гол.”,
каза авторът на два-
та гола Ивалин Гун-
чев. Тази неделя от,
“Миньор” Чикаго гос-
тува на най-стария
сръбски тим “Морава-
”. Припомняме ви, че
“винкелите” победиха
трудно с 1:0 в първия
мач сърбите като до-
макини 

СЪДИЙСКИ НАЗНАЧЕНИЯ “А” ГРУПА

ФУТБОЛЕН УИКЕНД

ЮНОШИТЕ СТАРША ИЗЛИЗАТ СРЕЩУ „ЛЕВСКИ”
Днес от 17,00 часа юношите старша възраст на „Миньор” излизат

в един от най-важните двубои от своето първенство. Перничани
приемат на своя стадион отбора на „Левски”. Възпитаниците на Ру-
мен Андонов са готови да дадат най-доброто от себе си в мача. Спо-
ред тях победата е напълно възможна, а ако това стане, ще се
знае,че са един от най-добрите отбори в България. Те се надяват и
на достатъчно публика в петъчния след обед, която да ги стимулира
за добра игра.



АПРОПО

ДОСЕГА ИЗКУПНАТА ЦЕ-
НА НА ТЮТЮНА МНОГО –
МНОГО НЕ ВЪЛНУВАШЕ
пернишкото население, оба-
че вече не е така. Откакто

почнаха да го продават насипен, стана
твърде пазарна стока, а цените „купу-
ва” и „продава” се формират като на
световна борса. Не случайно доста пу-
шачи се преориентираха към наливна-
та тъмножълта билка. Пример – оня
ден полицията спипала едни нашенец
с цели десет килограма от въпросната
стока в багажника. Като знаем теглото
на тютюна, десет кила си е бая бала,
даже цял багажник. Което най-малкото
значи, че разфасовано, това количес-
тво и по цени на дребно ще донесе со-
лидни постъпления за неговия дистри-
бутор. Ето още един канал, който от-
варя работа на полицията. Нали много
се е оправила с пакетираните цигари,
та сега и с насипните. Ама време е да
свиква. Ориенталските навици на бъл-
гарина да кади билката под път и над
път трудно се изкореняват. Щом дър-
жавата вдига акциза на бандеролите,
ще караме тютюна в багажници. Нека
после новото правителство измисли
бандерол и на тютюна в чували...

ПЕРНИЧАНИ СТАНАХА СВИДЕТЕ-
ЛИ НА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ,
СВЪРЗАНИ С ХАМАЛОГИЯТА. Дали
заради граждански протести, или пора-
ди естеството на работа, обаче напос-
ледък работниците, които ремонтират
площадните пространства на града,
минаха от сухия способ към мокрия. За
какво става дума? Не за обилните дъж-
дове, които подмокриха всичко и ко-
май понарушиха графиците на майсто-
рите. А за това, че преди да почнат да
режат плочите, работниците задължи-
телно ги оросяват с водни пистолети,
след което единствената неприятност
за минувачите е острият режещ писък
на машината, но не и отвратителната
прах, от която не се диша. Демек, от
двете злини се търпи само едната. Пох-
вално. По-добре късно, отколкото ни-
кога. Друг е въпросът, че няма кой да
оросява пътя около камионите с на-
сипни материали, които вдигат праши-
ще, компенсиращо в пъти икономиса-
ното от разрязаните плочки.

1226 септември 2014 г.

ÌÂÐ ïðåñå÷å îïèò çà èçáîðíà èçìàìà â Ïåðíèê
Освен тук, акции е имало в Монтана и Ямбол

„Арестуваха” 10 кг
нарязан тютюн

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи

иззеха близо 10 ки-
лограма контрабан-
ден тютюн.

Акцията е прове-
дена от служители
на сектор „Противо-
действие на иконо-
мическата престъп-
ност” при Областната дирекция на по-
лицията в Перник. Органите на реда
спрели за проверка лек автомобил „Ау-
ди А3” на ул. „Г. Мамарчев” в облас-
тния център. В колата са намерени и из-
зети 19 плика нарязан тютюн без акци-
зен бандерол с общо тегло около 10 ки-
лограма. Ауди - то е управлявано от
33-годишната М.Н. В колата с нея пъту-
вал 42-годишния  И.С.

Започнато е досъдебно производство
и работата продължава.

приетите конкрет-
ни мерки е създава-
нето на щабове в
МВР за работа по
сигнали, активизира-
нето на оперативно-
издирвателната ра-
бота и централизи-
рането на информа-
цията с оглед кон-
трола върху тери-
ториалните струк-
тури. От днес на об-
яд в МВР вече ра-
ботят денонощно
открита телефонна
линия, факс и имейл,
чрез които гражда-
ните ще могат да
съобщават за забел-
язани от тях нару-
шения или евентуал-
ни престъпления,
съотносими към от-
говорностите на
МВР в изборния про-
цес.

Вътрешното ми-
нистерство има

Любомира ПЕЛОВА
Перник е едни от

градовете, в които
през последните дни
полицията успешно
реализира акции за
предовратяването
на търговия с гласо-
ве, съобщи вътреш-
ният министър Йор-
дан Бакалов. Инфор-
мацията той изнесе
на  провелата се във
вътрешното ве-
домство дискусия,
на тема противодей-
ствие на престъпле-
ния, свързани с изби-
рателните права на
гражданите. Бакалов
допълни, че от близо
месец към МВР рабо-
ти експертен съвет,
който подпомага
превантивните дей-
ствия за недопуска-
не на злоупотреби с
вота на гласоподава-

200 000 души разлика в
списъците на ГРАО и МВР

Любомира ПЕЛОВА
Около 200 000 души е разликата в

списъците на ГРАО и МВР за предстоя-
щите избори,  заяви заместник-минис-
търът на вътрешните работи Филип Гу-
нев, отхвърляйки твърденията на
проф. Мирчев, че разликата е от 1 ми-
лион души.

“Ние сме европейска държава, в коя-
то се знае точно колко хора са се роди-
ли и са умрели. И държавата, и МВР
имат много добра информация за това
колко граждани живеят в страната, а
броят на гражданите над 18 години с
избирателни права е много точно опре-
делен”, обясни министърът.

Сметката колко граждани точно имат
избирателни права я прави ГРАО.

„Разликата между списъка на ГРАО и
този на МВР е от около 200 хил. души.
Тя се дължи на това, че има 89 хил. без
подменени лични карти, а още толкова
никога не са си вадили лични карти”,
обясни заместник министърът.

Тези хора, които никога не са си ва-
дили лични карти, имат избирателни
права, но трябва да си извадят, за да
могат да гласуват. „През последните
години партиите положиха усилия тези
хора да намалеят. Ако през 2011 г. е
имало 140 хил. граждани без лични
карти, сега имаме 78 000”, обясни Фи-
лип Гунчев.

те оценки в стреме-
жа за реализиране на
честни избори. Вът-
решният министър
бе категоричен, че в
резултат на пред-
приетите мерки на
желаещите да купу-
ват и продават гла-
сове няма да бъде
лесно да осъщест-
вяват противоза-
конните си намере-
ния. За това го-
ворят акциита не са-
мо в Перник, а и в
Монтана и Ямбол,
при които в резул-
тат на получена ин-
формация органите
на реда пресякоха
подготовки за орга-
низация на злоупот-
реби.

„Експертният съ-
вет представлява
аналитична подкре-
па. Той вече е подоб-
рил работата и под-
крепил цялостния ка-
пацитет на МВР”,
уточни заместник-
министър Филип Гу-
нев. По думите му не
по-малко важни са и
структурните про-
мени извън вътреш-
ното ведомство,
които вървят ръка
за ръка с разследва-
нето.

Като част от пред-

телите. Резултати-
те от направените
от членовете на съ-
вета анализи и тези,
извършени в МВР,
съвпадат. Към 19
септември има полу-
чени 24 оперативни
сигнала, 53 са сигна-
лите във връзка с
купуване на гласове,
а сигналите, подаде-
ни от граждани чрез
тел. 112 са 19. Под-
писани са 160 пре-
дупредителни про-
токола, образувани-
те досъдебни произ-
водства са 11, посо-
чи министър Бака-
лов. Той отправи
благодарност към
представителите на
съвета за помощта,
която оказват на
вътрешното минис-
терство с опита, съ-
ветите и експертни-

ясна воля за проти-
водействие на злоу-
потребите с избира-
телните права на
гражданите, бяха
единодушни уча-
стници в дискусия-
та. Реалистично е
очакването да бъ-
дат засегнати част
от структурите, за-
нимаващи се с подоб-
на противозаконна
дейност, а крите-
рият за успех ще бъ-
де намаляването на
броя на аномалиите.
Защитена бе също
тезата, че обсъжда-
нето на проблема
прави занимаващите
се с подобен род
престъпления по-ви-
дими, което от своя
страна дава кураж на
много хора да се ос-
вободят от същес-
твуващите зависи-
мости.

Погват порно сайтове
българският Цен-
тър за безопасен ин-
тернет се споразум-
яха с Интерпол да
попълват базата с
подобни сайтове, за
които 43-те държа-
ви членки получават
чрез онлайн-горещи-
те си линии сигнали
от потребители на
интернет.

При подписването
на споразумението
главният изпълни-
телен директор на
компанията Стайн-
Ерик Велан посочи, че
въвеждането на по-
добен филтър в Нор-
вегия е довело да на-
маляване с 79% на
достъпа до такива
сайтове. Българ-

ският мобилен опе-
ратор е част от нор-
вежката “Telenor
Group”, известна с
активната си пози-
ция срещу разпрос-
транението на дет-
ска порнография.

Компанията е член
на Обществения съ-
вет за безопасен ин-
тернет към Центъра
за безопасен интер-
нет, координиран от
Фондация “Приложни
изследвания и комуни-
кации”, заедно с дру-
гите два оператора.
Трите оператора под-
крепят редица ини-
циативи в областта
на защитата на деца-
та от онлайн експлоа-
тация.

Милена ПЕТРОВА
Един от водещите

мобилни оператори
у нас подписа спора-
зумение за въвежда-
не на филтър за бло-
киране на достъпа
до детска порногра-
фия в интернет.

Използвайки данни
на Интерпол, филтъ-
рът ще спира достъ-
па до разкритите
сайтове, разпрос-
траняващи изобра-
жения (фотографски
и видеоматериали)
на сексуална злоу-
потреба с деца. По-
рано тази година
М е ж д у н а р о д н а т а
асоциация на интер-
нет горещи линии,
част от която е и

Любомира ПЕЛОВА
27-годишен перни-

чанин е загинал, ка-
тастрофирайки с
автомобил на авто-
магистрала „Стру-
ма”.

Драмата се е разиг-
рала миналата нощ,

Перничанин загина на Е-79
около 1,15 ч. Малко
след разклона за село
Боснек пътуващ към
столицата лек авто-
мобил „Фолксваген
Голф”, напуснал път-
ното платно и се за-
бил в крайпътен бил-
борд. На място е по-

чинал 27-годишният
шофьор Етиен А. Из-
вършен е оглед на
м е с т о п р о и з ш е с -
твието от служите-
ли на ОД на МВР –
Перник.

Образувано е досъ-
дебно производство.


