
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

”
ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се в разликата!

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

ÎÒÍÎÂÎ ÀÍÎÍÈÌÅÍ ÑÈÃÍÀË ÇÀ ÁÎÌÁÀ Â ÑÚÄÀ

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.

Четвъртък, 27 август  2015 г., бр. 163 /5770/ год. XXIЦена: 0,60 лева

Той е вторият, поддаден на телефон 112 от май насам

Преп. Пимен
Велики. Св.

Фанурий

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

Ама ние сме
си добре

В Азия стават финансови чу-
деса. Борсите полудяват, брокери си
скубят косите, милиардери обедняват не с
дни, а с часове. Китайският юан се девалви-
ра и Обама си прекъсна отпуската. Оня ден
най - богатият китаец загубил три милиар-
да и кусур само за ден. Сигурно това е най -
нещастният китаец на Земята.

Ама ние сме си добре. Нас азиатската кри-
за не ни лови. Първо, щото нямаме толкова
милиарди, които да загубим, и второ - що-
то нямаме пазар, където да ги потрошим.
Е, имаме си милиардери като китайските,
ама те никога не губят, понеже не играят
на борсите, а си играят с държавата.

Важното е, че сме по - добре от китайци-
те. Или поне така ни казват дълбокоучени-
те икономисти. Щели да поевтинеят ки-
тайските стоки за масова употреба. А у
нас освен китайски стоки други не се за-
белязват на единствената ни лицензирана
стокова борса - тая на Илиенци. Затова ще
сме си добре. Китайците ще ни робуват, ще
ни снабдяват с евтина продукция, милиар-
дерите им ще сиромашеят, а ние ще стоим
непоклатими като виадукт на магистрала.

А още по - добре е, че бежанците не знаят,
че сме добре. Иначе да са направили сирий-
ски квартал в София като Китайския в Ню
Йорк.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Вчера анонимен сиг-

нал, подаден на теле-
фон 112 за поставено
взривно устройство,
отново затвори Съдеб-
ната палата в Перник.
Сигналът е подаден в
9,11 часа и органите на
реда везнага отцепили
района. Моментално би-
ли изведени от сграда-
та всички служители и
граждани. Пристигнал е
и екип на ДОТИ. Специа-
листите започнаха про-
верка за наличие на
взривно устройство, но

по закон Съдебната па-
лата трябва остане
затворена за 24 часа.
Ако сигналът се окаже
фалшив, прокуратура-
та може да разреши
сградата да отвори
врати отново по-рано
от предвидения в нор-
мативната уредба
срок. Възможно е фал-
шивият най-вероятно
сигнал да е свързан с
мярката за неотклоне-
ние на наркодилъра Би-
сер Димитров –Бизона,
която трябваше да се
гледа вчера от 11 часа

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
 076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

140 -300

Информационен всекидневник

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
Нова трагедия на

железопътните рел-
си се разигра вчера
сутринта около
8,30 часа край Пер-
ник, където влак
прегази мъж в райо-
на на спирка Метал.
Инцидентът е ста-
нал преди моста до
Албените, между га-
рите Метал и Даска-
лово.  Машинистът
на композицията за-
белязал стоящият
на релсите мъж, кой-
то бил на средна
възраст и започнал
да подава звуков
сигнал, опитал да
спре, но ударът бил

Влак прегази
мъж край Перник

неизбежен и влакът
от София за Кюс-
тендил, който
тръгва от столица-
та в 7,55 часа, блъс-
нал изскочилия на
релсите мъж. Към 9
часа на мястото на
инцидента пристиг-
налите криминалис-
ти започнали оглед
на местопроизшес-
твието. Пострада-
лият пък е бил тран-
спортиран в пер-
нишката болница,
където е започнала
незабавна битка за
живота му, но със-
тоянието на мъжа
от приелите го спе-
циалисти било кри-

тично, тъй като е с
множество вътреш-
ни и външни трав-
ми. По първоначални
данни той е на 56
години и е бил пиян.
Тепърва ще се из-
яснява дали става
дума за опит за са-
моубийство или
просто за нелеп не-
щастен случай. По
вероятна е втората
версия с оглед на
факта, че пострада-
лият е бил употре-
бил алкохол.

Движението на
влаковете бе преус-
тановено. Около 11
часа то отново бе
пуснато.

от състав на Перниш-
кия окръжен съд. След
като се оказа, че бомба
няма, Бизона по
решение на
магистратите остава
за постоянно в ареста.

Това е втори случай
за бомбена заплаха в
Съдебната палата в
Перник през последните
месеци. На 20 май пак
бе отправен фалшив
сигнал  за наличие на
бомба в сградата и се
наложи евакуацията на
магистрати и гражда-
ни.

Слънчево

Войната пипнат да краде от офис
Любомира ПЕЛОВА

Криминално проявен е задържан за кражба
от офис.

Във вторник е бил подаден сигнал, че от
офис на пернишка фирма са откраднати кафе-
машина и мобилен телефон. По данни на по-
търпевшите в сградата било проникнато през
незатворен прозорец. Криминалисти започна-
ли разследване на случая и много бързо стиг-
нали до извършителя – 44-годишният Д.Н., по-
известен с прякора Войната, който е крими-
нално проявен. Той е познат на органите на ре-
да с кражби, наркотични вещества и унищожа-
ване и повреждане на имущество. Изтърпявал
е ефективни присъди. Задържан е за срок до
24 часа.

Срещу него е образувано досъдебно произ-
водство.
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Зоя ИВАНОВА
Линейките ще прис-

тигат в различно време
според спешността на
пациента, като за раз-
личните медицински
проблеми срокът за еки-
пите ще бъде от 8 до
120 минути. Това е пред-
видено в отдавна чака-
ния проект на нов стан-
дарт за спешна меди-
цинска помощ, публику-

284 килограма е средният добив
от декар при ечемика тази година

Силвия  ГРИГОРОВА
Приключи жътвата на ечемика в областта.

Това информираха от Областна дирекция
„Земеделие” в Перник. От засетите общо в
региона 6 150 дка с тази култура са получе-
ни 1747 т зърно при 284 кг среден добив от
декар като в жътвата са се включили 10
комбайна.

Най-много площи с ечемик засяха земе-
делските производители от Радомир-3960
дка. От тях те са получили 1 307 т зърно при
330 кг среден добив от декар, който е най-
високия в областта.

Стопаните от Брезник ожънаха 2020 дка с
ечемик, от които получиха 414т зърно
при205 кг среден добив от декар.

Пернишките земеделски производители
засяха най-малко ечемик- едва 50 дка. ат
тях получиха 11т зърно, при 220 кг среден
добив от декар

Най-нисък среден добив от декар тази го-
дина получиха стопаните от Земен- 125 кг.
Ат засетите в общината 120 дка те получиха
едва 15 т зърно.

Според агроспециалистите, полученият
среден добив в област Перник е добър като
се има предвид тежката зима и най-вече
неблагоприятната за посевите  пролет. Не-
навременното подхранване и третиране с
хербициди също се отрази неблагоприятно
върху посевите с ечемик.

Приклюци жътвата на
маслодайна рапица

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи жътвата на маслодайната рапица в

областта. От засетите общо в областта 11 480 дка
с рапица, земеделските производители получиха
3 505 т продукция при 305 кг среден добив от де-
кар.

Най-висок добив от рапицата тази година полу-
чиха стопаните от Ковачевци- 450 кг от декар. От
засетите в общината 200 дка с тази култура, те
прибраха 90 т продукция.

След тях по среден добив от декар се нареждат
земеделските производители от Трън, които полу-
чиха 411 кг от декар. От засетите в общината
3 500 дка с рапица, те прибраха 1437 т продукция.

Най-много площи с рапица засяха стопаните от
Радомир- 6 930 дка. От тях те получиха 1 733т про-
дукция при 250 кг среден добив от декар.

Стопаните от Брезник от засетите 540 дка в об-
щината с тази култура, получиха 180т продукция
при 333 кг среден добив от декар.

Най-нисък добив от маслодайна рапица тази го-
дина получиха стопаните от Перник- 210 кг от де-
кар. От засетите в общината 310 дка, те успяха да
приберат в складовете си едва 65 т продукция.

Само земеделските производители от Земен се
отказаха да сеят миналата есен рапица.

Според агроспециалистите от Областна дирек-
ция „Земеделие” полученият добив от рапицата е
задоволителен на фона на тежката зима и небла-
гоприятните природни условия през пролетта.
Там, където стопаните подхраниха посевите нав-
реме и ги третираха с хербициди, получиха много
добри добиви.

ван на сайта на МЗ. Спо-
ред проекта пациенти-
те ще бъдат групирани
в три категории, които
ще се обозначават с чер-
вен, жълт и зелен код.

До осмата минута
екипите на спешната
помощ ще трябва да
пристигат при пациен-
ти в най-критично със-
тояние, които ще са с
червен код. Това са хора

Едва 1% от младите педагози
влизат в класните стаи

Виктория СТАНКОВА
Повечето случаи, при които българ-

ски учители заминават да преподават
зад граница са млади хора, които са
се дипломирали неотдавна и владеят
добре чужди езици.

В момента в нашите педагогически
факултети се обучават около 10 000
младежи по статистически данни, ка-
то на година завършват около 2000.

Едва 1% от тях обаче достигат до
класните стаи.

Останалите млади преподаватели
или избират работа извън училището,
или емигрират. В същото време тази
година в българските училища е има-
ло 3500 пенсионирани учители на
щат, които са още на работа, защото
няма кой да ги замени. Други 2500 се
очаква да се пенсионират тази годи-
на, а в близките 10 г. в заслужен от-
дих ще излязат близо половината ни
преподаватели.

ЧЕЗ прави дарение на
Дома за стари хора в Радомир

Силвия ГРИГОРОВА
Днес от 14.30 часа  ЧЕЗ ще напра-

ви на дома за стари хора „Св. Иван
Рилски“ в Радомир. Това информи-
раха от компанията. От там поясни-
ха, че то се състои в предоставяне
на беседка и организиране на доб-
роволческа акция от служителите
на компанията за боядисване на ог-
радата на дома и озеленяване на
дворното пространство.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в
България са изготвили и прилагат
дългосрочна стратегия за корпора-
тивна социална отговорност. Сред
основните й стълбове са подкрепа-
та за хората, подобряването на
градската среда и грижата за око-
лната среда. Доброволческите ини-
циативи на служителите на ЧЕЗ са
един от основните инструменти за
реализиране на програмата.

Ëèíåéêèòå ùå ñòèãàò äî ïàöèåíòà çà 8 äî 120 ìèíóòè
Най-дълго ще чакат нуждаещите се от помощ със зелен код

Мъртви души в училищата
точат държавния бюджет

с животозастрашава-
щи признаци и симпто-
ми вследствие на забол-
яване или увреждане с
висока вероятност от
фатален изход, ако не се
предприемат незабавни
действия, пише в стан-
дарта. Между 8 и 20 ми-
нути ще чакат пациен-
тите с жълт код, които
са в нестабилно здраве
и потенциална опаснос-
т на живота, с признаци
и симптоми вследствие
на заболяване или  или
увреждане, които мо-
гат да прогресират и да
доведат до усложнения,
които могат да застра-
шат жизненоважните
функции, системи или
органи, ако не се прило-
жи бързо лечение. Пос-
ледният вид пациенти -
със зелен код, обаче мо-
же да чакат между 20 и
120 минути, тъй като
според новия стандарт
те са стабилни пациен-

Виктория СТАНКОВА
Стотици мъртви души

в училищата са източва-
ли държавния бюджет.
Масирана проверка на
просветното министерс-
тво е доказала злоупот-
реби за стотици хиляди
левове с фиктивно запи-
сани ученици, за които
училищата са получавали
неправомерно държавна
субсидия. Професионална-
та гимназия по химични и
хранителни технологии в
Пазарджик е едно от учи-
лищата, което беше на
прицел по време на про-

верките. Само за измина-
лата учебна година прос-
ветното министерство
е проверило 235 училища
и е установило 505 мър-
тви души в тях. Потър-
сена е дисциплинарна от-
говорност от осем учи-
тели. Ако средно държав-
ната субсидия е около
1000 лева за всеки учени-
к, излиза, че държавният
бюджет е бил ощетен
със стотици хиляди. В
края на учебната година
11 учители от Професио-
налната гимназия по хи-
мични и хранителни тех-

ти, при които има ни-
сък риск от настъпване
на усложнения.

Едни и същи на пръв
поглед проблеми може
да попаднат в различна
категория, става ясно
от проекта. Така напри-
мер нетравматично
кървене може да бъде ка-
тегоризирано с червен
код, ако е налице загуба
на съзнание или наруше-
ние на дишането. По-
малко спешно е, ако има
само световъртеж или
идва от гениталиите.
Със зелен код пък е “ог-
раничено рецидивира-
що кървене при па-
циент на антикоагу-
лант”. Сигналът за за-
дух също може да бъде
три степени. При загу-
ба на съзнание и силна
болка в гърдите слу-
чаят е най-критичен.
При болните от астма
или сърдечна слабост,
кашлица или хълцане па-
циентът получава
жълт код. Най-леки са
случаите на пациенти с
изтръпване на крайни-

ците вследствие на за-
дух или с остро ката-
рално възпаление на
горните дихателни пъ-
тища.

Стандартът все още
е на фаза проект. По
данни от 2011 г. при 58
на сто от случаите
спешният екип се е от-
зовал в рамките на 20
минути, при 27% - до
половин час, а при оста-
налите 15 на сто от
обажданията хората са
чакали над 30 минути.
Неотдавна пък зам.-ми-
нистърът на здравео-
пазването Ваньо Шар-
ков обеща всички линей-
ки да достигат до все-
ки болен в което и да е
населено място за най-
много 20 минути, като
начерта срок до 2020 г.
Няма да има пациент,
който да не може в рам-
ките на 30 мин. да бъде
обслужен от екип на
“Бърза помощ”, обяви
зам.-министърът. Бъл-
гария ще получи от ЕС
85 млн. евро за ново
оборудване и линейки.

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация-Перник” АД уведомява

потребителите на топлинна енергия, че по-
ради планов ремонт и профилактика на
производствени мощности в топлоизточни-
ка ТЕЦ „Република” с цел подготовка за
новия отоплителен сезон, топлоснабдява-
нето  ще бъде преустановено от
01.09.2015г. до 07.09.2015г.

Ръководството на „Топлофикация-Пер-
ник” АД се извинява на своите абонати за
причиненото неудобство.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

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

нологии в Пазарджик по-
дават сигнал в инспекто-
рата, че директорката
ги принуждава да прикри-
ват 19 ученици фантоми.
Няколко месеца по-късно
две от учителките са
уволнени. Мотивът е
липса на необходимото
образование. Експертите
са установили, че учени-
ците не посещават уче-
бните занятия. В хода на
проверката повечето от
тях са прекъснали обра-
зованието си или са пре-
минали в самостоятелна
форма на обучение. 

Няма ресурс от  резервни учители
Виктория СТАНКОВА

Има училища, които
ежегодно обявяват едни и
същи свободни места за
преподаватели, тоест те-
кучеството продължава,
обяснява началникът на
Синдиката на български-
те учители Янка Такева.
Тя допълва, че страната
ни вече е изразходвала ре-
сурса си от “резервни учи-
тели”, тоест такива, кои-
то преди време са напус-
нали системата, за да ра-

ботят в други сфери. След
съкращаването на места-
та там по време на криза-
та част от тях се върна-
ха в училище, но и този ре-
зерв е изчерпан, посочва
тя. “Вярно, има препода-
ватели, които са на борси-
те, но в много от случаи-
те те са напуснали систе-
мата на образованието
преди години и вече са се
деквалифицирали. Една от
причините за този серио-
зен недостиг е и липсата

на средства за сериозно
увеличение на учителски-
те заплати. Има и стра-
тегия за развитие на пе-
дагогическите кадри, коя-
то е приета от държава-
та, но не е финансирана,
което пречи тя да зарабо-
ти. “Много разчитаме на
премиера, който е обещал
20 млн. за десетпроцентно
увеличение на заплатите
на всички работещи в сис-
темата от първи октом-
ври”, казва Такева.

Криминално проявен отново на съд
Любомира ПЕЛОВА

Криминално проявен перничанин е привлечен като обвиняем за
опит за кражба.

Преди няколко дни, 30-годишният М.С. е бил задържан в мазе на
жилищен блок. Познатият на полицията с кражби и унищожаване
и повреждане направил опит да открадне метални вещи, когато
белезниците щракнали около ръцете му.

М.С. е изтърпявал вече ефективни присъди. Наложена му е
мярка за неотклонение „подписка” и работата по случая продъл-
жава.
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Тя поздрави младите за амбицията да стават победители

и любовта от това,
че сте заедно. Успеш-
ни студентски игри
2015” каза Соколова.

Откриването на
проекта започна с
концерт на сцената
пред хотел „Добру-
джа” точно в 21 часа.
Традиционно бе запа-
лен и огънят, предве-
щаващ спортните
срещи между студен-
тите.

Народният пред-
ставител Георг Геор-
гиев също поздрави
младите спортисти
и им пожела успех в
надпреварата. Сред
официалните гости
на събитието на от-
криването бяха рек-
тори, общественици,
представители на
партниращи органи-
зации на НПСС и пред-
ставители на бизне-
са. “Летен универси-
тет ‘2015" е проект

на Националното
представителство
на студентските съ-
вети, стартиращ ка-
то „Национални сту-
дентски игри” през
2002 година. Първо-
то издание на летни-
те игри се провежда
в с. Кранево, община
Балчик. В по-късен
етап проектът се
именува „Летен уни-
верситет”. През
2009 година инициа-
тивата приема наи-
менованието Нацио-
нални летни сту-
дентски игри “Летен
университет”.

Летният универси-
тет е социален
проект, целящ да съз-
даде условия за из-
граждане на актив-
ния диалог между
студентските об-
щности на висшите
училища, посредс-
твом участието им в

Любомира ПЕЛОВА
Близо 400 студенти

от над 20 универси-
тета от страната се
включиха в поредно-
то ХIII-то издание на
Летен университет,
организиран от На-
ционално представи-
телство на студент-
ските съвети в Ре-
публика България /
НПСС/.

Областният упра-
вител на Перник Ире-
на Соколова даде офи-
циално начало на таз-
годишното издание
на бляскавото откри-
ване в курортния
комплекс Албена.

„Скъпи студенти,
състезатели, млади
хора, поздравявам ви
за активността и из-
бора да влизате в
спортни битки и със-

тезания, за да стане-
те победители. Вие
знаете, че на първо-
то място ще застане
само един от вас, но
всички останали ще
бъдат горди оли-
мпийци. Най-важният
път, които трябва
да извървите към по-
бедата е път, по кой-
то се става добър чо-
век. За да си такъв е
достатъчно да избе-
реш достойнството
пред договорената
победа, да избереш
лоялността пред лич-
ната амбиция, да из-
береш да останеш
горд и да играеш по
правилата. Желая ви
оспорвани състеза-
ния и заслужени побе-
ди, изживейте дни, в
които всички да по-
чувствате радостта

ПП ГЕРБ се регистрира
първа в ЦИК за предстоящите

местни избори
Зоя ИВАНОВА

Започна регистрацията на партиите в Цен-
тралната избирателна комисия  за пред-
стоящите местни избори. Политическа пар-
тия ГЕРБ се регистрира първа в Централна-
та избирателна комисия за предстоящите
местни избори. Документите и необходими-
те подписи за регистрация бяха внесени в
ЦИК от председателя на Националния пре-
дизборен щаб и зам.-председател на ГЕРБ
Цветан Цветанов и от заместник-председа-
теля на щаба и административен секретар
на партията Цветомир Паунов. За поредна
година първото място за регистрацията на
ГЕРБ в ЦИК е гарантирано, благодарение
на членове на младежката организация на
партията, които дежуриха денонощно пред
сградата на Централната избирателна коми-
сия от 10-ти август. Цветан Цветанов каза,
че ГЕРБ се подготвя за 10-тата си поредна
победа , защото могат да покажат видими
резултати. От ГЕРБ внесоха 9 999 подписа,
но общият брой подписи, които са събрани
за четири дни е 32 000. От централата на
ГЕРБ в последните няколко дни са дали
възможност от всеки един регион да има
представителност в подписката. Заместник-
председателят на партията и председател
на предизборния щаб на ГЕРБ посочи, че
традиционно за последните 2 избора за
парламент партия ГЕРБ имат над 1 милион
гласоподаватели и се надява и на тези из-
бори, чрез своите кандидати партията да
има над 1 милион такива.

Цветан Цветанов обясни, че е важно кме-
товете и местната власт да бъдат достатъч-
но силни и амбициозни, за да може да се
възползват от реалните оперативни програ-
ми и средства, които дава ЕС. По думите му
има 7-8 общини от общо 265, където се на-
мират общи допирни точки с Реформатор-
ския блок, където ще участват в изборите
заедно. Единственият областен град, в кои-
то ще се получи такава симбиоза е Кюстен-
дил.

За организационно-техническата
подготовка за вота и референдума

ще отговаря Томислав Дончев
Любомира ПЕЛОВА

Вицепремиерът Томислав Дончев ще отго-
варя за организационно-техническата подго-
товка на местните избори и на националния
референдум, съобщиха от правителствената
информационна служба.

Правителството прие решение за подготов-
ката и провеждането на местните избори и на
национален референдум. Кабинетът възложи
на заместник министър-председателя по ев-
ропейските фондове и икономическата поли-
тика да координира изпълнението на дейнос-
тите по организационно-техническата подго-
товка на изборите за общински съветници и
кметове и на национален референдум. В за-
дълженията му влизат още и дейностите по
съгласуване с Централната избирателна ко-
мисия на условията и реда за изработването,
доставката и съхранението на изборните кни-
жа и материали, съхранението на технически-
те устройства за машинното гласуване.

Министърът на финансите трябва да внесе в
Министерския съвет проект на план-сметка за
разходите по организационно-техническата
подготовка и произвеждането на изборите и
националния референдум, съгласувана с
ЦИК. Той трябва да предложи и проект на та-
рифа, по която партиите, коалициите и инициа-
тивните комитети заплащат предизборните
предавания по БНТ и БНР и техните регионал-
ни центрове.

Вицепремиерът и министър на вътрешните
работи ще организира изпълнението на дей-
ностите от компетентността на МВР, а минис-
търът на регионалното развитие и благоус-
тройството ще координира изготвянето и пуб-
ликуването на избирателните списъци. За ор-
ганизацията, подготовката и произвеждането
на националния референдум извън страната
отговаря външният министър.

ЧЕЗ ще изпълнява 25 обекта
на стойност 917 000  лева

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Разпределение България“АД стар-

тира в Благоевград през август обекти на
стойност над 210 хиляди лева, които ще
осигурят електрозахранване на близо 500
потребители.

През август „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия“ АД стартира общо 25 инвестиционни
обекта на територията на Западна Бълга-
рия, в които ще вложи 917 хиляди лева.
Сред по-големите от тях е реконструкцията
на въздушна мрежа ниско напрежение в
гр. Априлци, Ловешка област, с изнасяне
на електромерни табла на границата на
собственост. Проектът ще подобри електро-
захранването на приблизително 200 потре-
бители. В него ЧЕЗ инвестира близо 150
хиляди лева.

„Август е един от месеци на активни
строителни и ремонтни дейности по мрежа-
та. Стартират нови обекти, прави се профи-
лактика на съоръженията, с цел подобрява-
не на сигурността на електрозахранването.
Тези дейности обаче налагат временни пре-
късвания, за да може да бъде обезопасена
мрежата и да се даде възможност на ава-
рийните специалисти да работят безопас-
но“, заяви Димо Петров, директор „Реали-
зация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределе-
ние България“ АД.

За последните десет години ЧЕЗ е инвес-
тирала 862 млн. лв. в модернизиране и раз-
ширяване на мрежите и в подобряване на
обслужването. Благодарение на тези ин-
вестиции компанията подмени една трета
от мрежата, присъедини над 90 хиляди сто-
пански и битови потребители и понижи тех-
нологичните загуби от 17,06% през 2005 г.
до 11,59%, спестявайки на потребителите в
Западна България над 200 млн. лева за из-
миналото десетилетие.

 

обучения, семинари,
спортни и културни
събития, обединявай-
ки ги да работят
заедно за развитие-
то на масовия сту-
дентски спорт, обра-
зованието и между-
културните ценнос-
ти. За 12-те годишна-
та история на уни-
верситета, в него са
взели участие над
4900 студенти от
цялата страна и чуж-
бина.

Събитието ще про-
дължи до 31 август.
Закриването ще бъде
с тържествена цере-
мония с награждаване
на отличилите се
първенци в съответ-
ните спортове. Сама-
та церемония ще се
проведе в амфитеат-
ралната зала на Варие-
те-казино „Албена“
от 21 часа на 30 ав-
густ 2015 година.

Зоя ИВАНОВА
Осигуряване на зае-

тост и повишаване
на доходите от труд
са акцентите в одо-
брения от кабинета
План за действие за
борба с бедността за
периода 2015-2016 го-
дина, съобщават от
правитлствената ин-
формационна служба.

Проектът съдържа
конкретни мерки и
дейности, индикато-
ри, отговорни ин-
ституции, източни-
ци на финансиране и
срокове за изпълне-
ние на заложените
приоритети в Нацио-
налната стратегия
за намаляване на бед-
ността и насърчава-
не на социалното

Ще борят бедността със заетост
включване 2020. В
контекста на Стра-
тегия „Европа 2020”,
през 2010 г. българ-
ското правителство
прие национална цел
за намаляване на
броя на живеещите в
бедност с 260 000 ду-
ши до 2020 г.

Осигуряването на
равен достъп до пре-
дучилищно и училищ-
но образование, до
качествено здравео-
пазване и устойчи-
вост на социалните
плащания са сред по-
литиките, които са
заложени за намалява-
не на бедността и со-
циалното изключване.
Предвижда се да се по-
добри взаимодей-
ствието в сферата

на образованието,
здравеопазването,
заетостта и социал-
ните услуги при реа-
лизирането на общи
цели за социално
включване. В приетия
документ са заложени
и мерки за подобрява-
нето на жилищните
условия на уязвимите
групи и подкрепа на
бездомните. За пос-
тигането на целите в
Плана и Националната
стратегия за намал-
яване на бедността и
насърчаване на со-
циалното включване
2020 се поставя ак-
цент върху парт-
ньорството между
централната, местна-
та власт и неправи-
телствения сектор.

Любомира ПЕЛОВА
Отговорен и одите-

н орган при МВР ще
следят управлението
на фондовете „Вът-
решна сигурност“ и
„Убежище, миграция и
интеграция“, съобщи-
ха от правителстве-
ната информационна
служба. Правителс-
твото определи ди-
рекция „Международ-
ни проекти” и Звено-
то за вътрешен одит
към МВР за отгово-
рен и за одитен орган,
които се ангажират с
управлението, кон-
трола и координация-

Създават отговорен и
одитен орган при МВР

та по фондовете
„Вътрешна сигурнос-
т“ и „Убежище, мигра-
ция и интеграция“ за
програмен период
2014-2020 г. Двата
фонда са финансови
инструменти на Евро-
пейския съюз за под-
помагане в сектора на
вътрешните работи.
Общият размер на
средствата от ЕС по
тях, които ще бъдат
разпределени на стра-
ната ни в следващия
програмен период, е
близо 83 млн. евро. С
тях ще се изпълняват
приоритетни мерки в

областта на контро-
ла на външните гра-
ници и визовата поли-
тика, борбата с орга-
низираната престъп-
ност, управлението
при кризи, убежище-
то и миграцията.

С определянето на
отговорен и одитен
орган по фондовете
се гарантира изпълне-
нието на задължения-
та на България като
държава-членка съг-
ласно изискванията
за управление на евро-
пейските фондове за
следващия програмен
период.
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Народният певец Станчо Стоилов на 75 години

Почти винаги, ко-
гато имам възмож-
ност, минавайки
през Женския пазар
в София, се отби-
вам в скромното
ателие за поправка
на народни инстру-
менти на Станчо
Стоилов. А той е
там - сред акордео-
ни и гъдулки, всякак-
ви части и инстру-
менти, с неизменна-
та усмивка и с
граовската песен на
сърце и уста. Стан-
чо Стоилов е ярък
представител на
граовската певчес-
ка школа, един от
малкото майстори
на „Марковите пес-
ни“ с характерното
„тресене“, типично
за песенното нас-
ледство на Граово.
От него, през годи-
ните съм записвала
много народни пес-
ни, които са влезли
в репертоара на
фолклорните ми
групи. Когато
трябваше да пред-
ложа песни от на-
шия регион/Пер-
нишко/ на колеги –у-
чители по музика
от страната, без да
се колебая включих
в сборника си него-
ви песни, които се
приеха много добре
и ползваха с успех в
цялата страна.

Станчо Стоилов е
роден на 28 август
1940 година, в пер-
нишкото село Копа-
ница, Радомирска об-
щина, в семейство-
то на Иван и Мирка
Стоилови. Бащата
изработвал гайди и
извършвал всякакви
дърводелски услуги,
за които хората го
търсели. Но умира
съвсем млад /1919-
1943г./- след казар-
мата се разболява
тежко и оставя
Станчо сираче, не-
навършил и три го-
дини. Майката, ро-
дом от съседното
село Пчелинци, била
трудолюбива жена,
която се грижела за

рия и в чужбина- пял
е във Франция, Гер-
мания, Австрия, Ру-
мъния, Македония,
Гърция, Сърбия и
др.  Носител е на
много награди,  дип-
ломи, грамоти и от-
личия, но като че ли
най-скъпа му е наг-
радата от междуна-
родния фолклорен
фестивал в Румъ-
ния през 1967г., къ-
дето журито му
присъжда първо
място. Споделя, че
над всичко, най - цен-
но за него е призна-
нието на хората -
това че са го цен-
яли, обичали, уважа-
вали, търсели зара-
ди пеенето му. Бла-
годарен е на съдба-
та, че го е срещнала
с поета Павел Ма-
тев, който в онези
години/ 60-те и 70-
те на мин. век/ е бил
председател на Ко-
митета за култура
и изкуство и го е из-
пратил на обучение
в  Германия /ГДР/. В
град  Хале Станчо
Стоилов учи при
проф. Меркер музи-
кално-теоретични
дисциплини  и репа-
ратура /поправка и
възстановяване/ на
музикални инстру-
менти, както и из-
работка на рояли,
пиана и чембала. Ве-
че повече от чети-
ри десетилетия/от
1967г./ той упражн-
ява тази професия
в ателието си или
където  го извикат.
„От Бога съм ви-
шел хаир“- споделя
той, че все е имал
работа и хляб с пе-
сен на уста, но има
и стаена горчилка
от злобните думи
на завистниците,
които неминуемо
съпровождат всеки
по-изявен и талан-
тлив човек. Станчо
Стоилов има голям
принос при основа-
ването на първото
в страната средно
музикално училище
за фолклорни изкус-
тва в гр. Котел/
1967г./ за набавяне
на народни инстру-
менти. Заедно с из-
вестните кавал-
джии Никола Ганчев
и Стоян Величков и
гайдаря Костадин
Варимезов, подкре-
пени от Комитета
за култура и изкус-
тво издирват, поп-
равят и предос-
тавят множество
необходими музикал-
ни инструменти.

Станчо Стоилов
има записани в ра-
дио „София“ 74 пес-
ни, има издадени от

звукозаписно сту-
дио „Балкантон“ че-
тири малки и три
дългосвирещи гра-
мофонни плочи, как-
то и много  участи-
я в сборни албуми.
Емблематични за не-
говото майсторс-
тво са песните:
„Прочула се Яна от
Белица“, „Макя дава
Яна у Кралев дол“,
„Марко Елена про-
щава“, „Сакам да се
женим“, „Провикна-
ла се Янинка“,
„Сватба права мали
калкашанье“, „Про-
чула се мома Мил-
ка“, „Невенуга“,
„Тръгнали старци с
кола за зайци“ и мн.
др. Сам не знае кол-
ко песни знае, а лю-
бима му е всяка пе-
сен „докато мога да
я изпълня хубаво“. С
искрена радост пре-
дава песните си на
младите и талан-
тливи  певци, поели
по неговия път с
желанието „да нас-
ледят истинското
народно изкуство,
да са му верни и да
не го приобщават
към други култу-
ри“.

Може би нерадос-
тното детство по
чужди къщи го е ка-
лило  и му е помог-
нало да се стреми и
създаде здраво и
сплотено семей-
ство. Със съпруга-
та си - Виолета от
с. Елов дол, Перниш-
ко, която по профе-
сия е далече от фол-
клора/полиграфист/
, но много обича да
слуша песните на
Станчо,  са отгле-
дали и изучили с лю-
бов син - Любомир/
икономист/ и дъ-
щеря- Ирина/юрист
и икономист/ и се
радват на внуците
си – Станислав/ от
сина, кръстен на
дядо си Станчо/ и
Ива/от дъщерята/.
В семейството има-
т една хубава тра-
диция- всяка година,
преди рождения ден
на Станчо Стоилов
те всички заедно
отиват на Рилския
манастир.

Сега Станчо
Стоилов пее граов-
ските „Марковски“
песни  най-вече на
семейни тържества
и приятелски съби-
рания. На себе си, за
юбилея си  желае да
бъде „здрав, умен и
Бог да ми помага“, а
на хората „да обича-
т българския фол-
клор и българщина-
та – това е вели-
чието на България“.

Нонка Кръстева

Национален протест против
високите цени на горивата
се организира във Фейсбук

Любомира ПЕЛОВА
В социалната мрежа Фейсбук  се органи-

зира национален протест срещу високите
цени на горивата. Той е насрочен за 1 сеп-
тември.

Протестът ще се проведе в няколко града
в страната. Най големият се очаква да бъде
в София, където участие са заявили и много
хора от близките градове.  С призива: “Бъ-
лгари дойде време отново да сме задруж-
ни” групата агитира за участие. Напомня се,
че в цяла Европа горивата се по евтини от-
колкото в България. В същото време дохо-
дите са по големи, отколкото тук. 

Виновните, в призива е посочено, че са в
парламента и се казва, че е време да им се
потърси сметка.   

“Не сме доволни от цената на горивата.
Не сме доволни от качеството на горивата.
Не сме доволни от борбата с монополи. Тя е
неефективна. Високата цена на горивата
пряко завишава цената на всички продукти
от първа необходимост. Така се срива ико-
номиката на страната ни. Свалете Цената на
ГОРИВАТА!”, призовават още във фейс-
групата.

Фармацевтите отдавна
поставят въпроса за ДДС

Зоя ИВАНОВА
Три са „сезонните“ теми, свързани с лекарства-

та: цената на прахчетата по време на нарастването
на грипните заболявания през зимата, бюджетът на
касата за лекарства и ДДС за лекарства. Това от-
беляза пред БНТ председателят на Българския
фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко Гетов. Той
бе поканен да коментира препоръките на Световна-
та банка за намаляване на ДДС върху медикамен-
тите.

„Българският фармацевтичен съюз и ние като
експерти сме поставяли този въпрос още от 2007 г.
– че лекарствата не са обикновена стока и че не
могат да бъдат облагани със същата ставка на да-
нък добавена стойност“, припомни проф. Гетов и от-
беляза: „Мисля, че основният проблем е неосъзна-
ването на ефекта на намаляването на ДДС върху
лекарствата, и то по-специално върху частта, плате-
на от НЗОК.“

Проф. Гетов посочи, че ежегодно напълно или
частично покрити от касата лекарства ползват над
1,5 млн. души – брой, близък до този на пенсионе-
рите у нас. „Не вярвам толкова хора да играят ха-
зарт и не вярвам толкова хора да пътуват в чужби-
на“, коментира той, с препратка към единствените у
нас диференцирани ставки на ДДС – за хазарта и
за туризма.

„От януари до юли включително касата е плати-
ла близо 460 млн. лв., от които 76 млн. лв. са ДДС,
т.е. те са върнати обратно в бюджета и това се
явява втори път облагане. Защото един път имате
плащане на здравна осигуровка, и втори път – ДДС
върху ползването на тази услуга, получаването на
лекарства по здравна каса“, коментира проф. Ге-
тов и сравни това с данък върху пенсиите. Той зая-
ви още, че до края на годината се очаква дефицит
в бюджета на касата за лекарства от порядъка на
45 млн. лв. „Т.е., за да няма актуализация на бю-
джета всяка година, за да се задържат разходите
по отношение на лекарствата, най-лесният вариант
е намаляването на ДДС върху частта, платена от
здравноосигурителната каса за лекарства по ле-
карско предписание“, смята председателят на
БФС.

Намаляването на ДДС за лекарствата е въпрос
на политическо решение, изтъкна очевидното
проф. Илко Гетов. Според него решаваща в случая
би била намесата на министър-председателя, „за-
щото се касае за няколко километра магистрали“.

„Ние не искаме премахването на ДДС върху
всички лекарства“, подчерта той, но призна, че на-
маляването или премахването на ставката само за
медикаментите, заплащани с публични средства,
би усложнило неимоверно работата в системата.
„Но ние сме готови да поемем тази отговорност, за-
щото тук се касае за по-добър достъп, за решаване
на проблемите с отстъпките, които фирмите ще въз-
становяват на касата и удържане на разходите за
лекарства по отношение на здравната каса“, заяви
той и уточни, че “разумното” намаляване на ставка-
та би било с 10 процентни пункта.

домакинсктвото.
Останала сама, тя
се омъжила повтор-
но в Копаница и при-
родила син, който е
починал без да оста-
ви наследници. Мал-
кият Станчо е от-
гледан от добри
роднини - баби,
дядовци, вуйчо, чи-
чо.  Най- много гри-
жи за него полагал
чичо му Любомир
Ваклинов – братов-
чед на баща му, кой-
то бил занаятчия -
стъклар. За него
Станчо Стоилов си
спомня с много бла-
годарност: той му
е помогнал да се
съвземе и стъпи на
краката си,  а кога-
то дошло времето
да се задоми, той
му вдигнал и сват-
ба. На него  Станчо
е кръстил сина си –
Любомир.

Основното си об-
разование Станчо
Стоилов е завър-
шил в родното си
село, а гимназия в
гр. Радомир и меха-
нотехникум учил в
гр. Перник и завър-
шил в гр. София,
специалност „Дви-
гатели с вътрешно
горене“, която усъ-
вършенствал във
военната школа в
село Мусачево. След
казармата той пре-
подава по тази спе-
циалност в гимна-
зиите в градовете
Радомир, Батанов-
ци, Брезник, София /
28 политехн. гимна-
зия/. Жевее на квар-
тири, работи още
каквото може /в
Перник е бил и
бръснар и др./. Кога-
то го попитах за
ярък и хубав спомен
от детството и
младежките години,
той се замисли и
повдигайки рамене
каза: „борба за живо-
т“...

Както е при пове-
чето носители на
фолклора, дарбата и
любовта към народ-
ното изкуство е

наследил от роди-
телите си: първа
учителка по пеене е
майка му, която би-
ла много добра певи-
ца -„като предеше,
все пееше“. От нея
Станчо Стоилов е
научил много песни,
които в негово из-
пълнение са станали
любими за почита-
телите му. За баща
си знае, че освен че
майсторел гайди и
свирел много хубаво
на тях. Дядо му
Стоил по бащина ли-
ния бил  певец в чер-
квата на селото, а
чичо му Велин сви-
рел на гъдулка. Мно-
го от песните знае
от певците на села-
та Копаница, Нико-
лаево, Радибош, Лес-
ковец, Косача и др.
От малък Станчо
Стоилов пее по се-
мейни и селски тър-
жества, сборове,
празници, а като
ученик участва във
всички училищни из-
яви, където е за-
белязян от специа-
листи и насочен
към  конкурси, в кои-
то  печели награди.
През 1959г. на 19го-
дини прави първите
записи в радио „Со-
фия“ на три песни:
„Орал дедо на нива-
та“, „Се ми баба по-
ръчваше“ и „Калка-
шанска сватба“. Ко-
гато е в казармата,
той преосмисля пъ-
тищата си и реша-
ва окончателно да
се посвети на на-
родната музика. Ка-
то стилен граовски
певец Станчо Стои-
лов поднася изкус-
твото си, пътувай-
ки  много с различни
артистични групи,
ансамбли, редом до
големите имена на
фолклорната ни сък-
ровищница - Стам-
болка Генадиева, Бо-
рис Машалов, Борис
Карлов, групата на
Мишо Гюров и др.
Участвал е в много
фестивали, събори,
надпявания в Бълга-
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
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.
1. Гарнсониера, Тв. ливади, ет. 1, за ремонт - 18 000 лв.

2. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро

3. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.

4. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

5. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.

6. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.

7. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро

8. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.

9. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.

10. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.

11. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.

12. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.

13. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м

14. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.

15. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

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

17. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

18. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен - по договаряне

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Помещение, Изток, на спирка, 17 кв.м - 200 лв.

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.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

АПАРТАМЕНТИ:
1.ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.5, Р.ДИМИТРОВ - 21 500ЛВ.
2.ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000ЕВРО
3.ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000ЛВ.
4.ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ.2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 36 000ЛВ.
5.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ.БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.4, ТЕРАСА - 33 000ЛВ
6.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000ЛВ
7.ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000ЛВ
8.ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000ЛВ.
9.ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000ЛВ
10.ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 50 000ЛВ.
11.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.1, 2 ТЕР., СЛ.РЕМОНТ - 48 000ЛВ.
12.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000ЕВРО
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ.3, ТЕР. - 45 000ЕВРО
14.ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ -50 000ЛВ.
15.ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 75 000ЛВ.
16.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69 000ЕВРО
17.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -74 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 12 500ЛВ.
2.КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000ЛВ
3.КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М -65 000ЛВ
4.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000ЛВ.
5.С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. -26 000ЛВ
6.С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900ЛВ
7.С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М -22 000ЛВ.
8.С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -32 000ЛВ.
9.С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20 000ЛВ.
10.С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М -20 000ЛВ.
11.С.БУСИНЦИ, 2ЕТ., ДВОР 400КВ.М,
РЗП:80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600ЛВ.
12.С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА -95 000ЕВРО
13.УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
14.УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
15.УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
16.УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
17.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА” ЗП:50КВ.М,
ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000ЛВ

КУПУВА:
1.ЕДНОСТАЕН И  ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.1 И ЕТ.2
2.ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ,
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, - ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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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 кредити
ПРОДАВА:

1. Боксониера, кв. Димова махала, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ - 18 000 лв.
2. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
5. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
7. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.
12. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
13. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
14.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
15. Къщи и апартаменти в Делта Хил
16. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
17. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
18. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
21. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
22. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
23. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
24. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
25. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
26. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
27. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
28. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
29. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
30. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
31. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
33. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
34. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, обзаведена - 200лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
5. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.
6. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Център, 27 кв.м, ет.1, без ТЕЦ - 11 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
3. Гарсониера Тв. Ливади 40 кв.м, ет. 1, тухла плоча,
без ТЕЦ, подходящ за живеене и за бизнес, цели - 17 000 лв.
4. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
5. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
6. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
7. Двустаен Център 67 кв.м, ет. 3, тухла, ТЕЦ, тераса, баня- лукс, таван - 39 500 лв.
8. Двустаен Албени, 70 кв.м, ет. 1, тип звезда, голяма тераса, килер - 32 000 лв.
9. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
10. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
11. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
12. Тристаен гр.Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
13. Къща над сладкарска кооперация 2 етажа, тухла плоча, РЗП:120кв.м, двор 300кв.м- 38 000 лв.
14. Къща над автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП: 70кв.м, двор 350кв.м - 26 000 лв.
15. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП: 140кв.м, двор 520кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 60 000 евро
16. Къща с.Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 77 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
17. Къща с.Люлин, 2 етажа, РЗП: 75кв.м, двор 364кв.м, тухла плоча, лок. отопление - 31 000 евро
18. Вила с.Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 80 кв.м, двор 481 кв.м, гараж, барбекю- 38 000 евро
19. Вила с.Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 100 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
20. Вила с.Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП: 70 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
21. Парцел с.Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Гарсониера ИЦ 35кв.м, ет.9, ТЕЦ, тераса, лукс ремонт,
напълно обзаведен, всички ел уреди - 300 лв.
2. Тристаен Център 90кв.м, ет.2, ТЕЦ, СОТ, климатик,
луксозен, напълно обзаведен, всички ел уреди - 500 лв.
3. Магазин Изток 110кв.м, партер, СОТ, климатик,
ВЦ, склад, лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

КЪЩИ

1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,

дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 999 евро

2. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 62 000 евро

3. Варош, верт.близнак, РЗП-120 м2, двор- 350 м2 - 31 900 евро

4. ул. Брезник, стара къща с двор- 350 м2, до кръстовище - 16 900 евро

5. ул. Брезник, I-ви ет.от масивна къща,

сутерен, гараж, двор- 250 м2        - 34 900 евро

6. Изток /зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ  - 26 666 евро

7. Радомир-Върба, РЗП- 170 м2, двор- 700 м2, за бизнес- 51 500 евро

8. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро

9. с. Сопица-център, стара къща сут. и етаж,двор- 1,110 дка- 7 777 евро

10. С. Дивотино, до у-щето, ЗП 72 м2, двор 470 м2, ток, вода- 17 888 евро

11. С. Студена, РЗП 120 м2, двор 800 м2, към яз. стена - 31 999 евро

12. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня- 11 999 евро

ПАРЦЕЛИ:

1. Център, УПИ- 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 ; Пз 60 % ; устр. зона-Со- 88 евро/кв.м

2. Център, ПИ-1903 м2, сменен статут

за производство и обсл. дейности - 45 555 евро

3. Тева, УПИ- 2 980 м2, на осн.път с голямо лице, за бизнес - 49 000 евро

4. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 35 евро/кв.м

5. УПИ Изток -4 901 кв.м, на 3 ул.,

м/у р.Казабланка и КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м

6. Изток-Ладовица, 6 911 кв.м, проект за жил.комплекс; Пз-70%- 50 евро/м2

7. гр. Радомир УПИ-2061м2, до жп гара, ТИР достъп - 17 900 евро

8. гр. Радомир УПИ-4505м2,индустр.зона,ъглов - 41 900 евро

9. с. Ковачевци ПИ 7 200 м2, над гребната база - 17 900 евро

10. с. Лобош УПИ-1 914 м2, на метри от кметството -16 000 евро

11. с.Извор УПИ-672м2,път,панорама - 4 999 евро

12. с. Негованци-център, до кметството, УПИ- 2 дка, ток, вода-10 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Четиристаен Изток,до КАУФЛАНД,обзаведен - 179 евро

2. ЦГЧ,офис-партер 70м2 в търг.сграда - 500 евро

3. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 310 евро

4. УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 27 000 лв.

2. Гарсониера, Център, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, за частно лице - 30 000 лв.

3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., ПВЦ, с обзавеждане - 28 000 лв.

4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.

5. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.

6. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.

7. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.

8. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 40 000 евро

9. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро

10. Тристаен,  ул."Отец Паисий", ет.2, т/пл., ТЕЦ, 2 тераси - 55 000 лв.

11. Къща, кв. Клепало, тх. пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро

12. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.

13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 99 000 лв.

14 Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.

15. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м- 35 000 лв.

16. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.

17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.

18. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.

19. Парцел, Бела вода, 650 кв.м, Р/Т/В - 16 000 лв.

офис:13

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

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. Двустаен, Ид.ц., зад хотел Струма, със сменена дограма - 44 900 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 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 - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

Купува:  
1. Двустаен, Пашов - до 24 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 27 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Албените, ет. 6/н/,
асансьор по БДС, - 32 000 лв.
1. Две къщи, до Детска
градина, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
2. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс,
с 7  магазина - 16 000 евро
3. Магазин, Бл. Гебрев,
52 кв.м - 40 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, и Двустаен, Изток за
реален клиент

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Фризьорски салон, ул. Бл. Гебрев

0888/689 535

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 500 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.

Съдействие за жилищни кредити

10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11.Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК - 21 000 лв./ч.л./
12. Гарсониера, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 2, отл.- 25 000 лв./коментар/
13. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
14. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
15. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
16. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор- 29 700 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
18. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
19. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
20. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
21. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
23. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
24. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел - 27 000 евро
25. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
26. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
27. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
28. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.
29. Къща, с. Дивотино, Център, дв. 1 200 кв.м. - 30 000 лв.
30. Къща, Клепало, мазе и етаж, дв. 300 кв.м. - 35 000 лв.
31. Къща, с. Зидарци, 1 ет., дв. 600 кв.м, асфалт - 13 000 лв.
32. УПИ, кв. Даскалово, 530 кв.м., ток, вода, равен - 24 000 лв.
33. УПИ, гр. Брезник, 1 дка., ток, вода - 21 000 лв.
34. Къща, Долни Раковец, 2 ет., 2 дка. - 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, след остовен ремонт - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Луксозен Двустаен, преустр. в Тристаен,
Супер Център - 400 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
7. Гарсониера, Тева - 150 лв.
8. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
9. Офис, Център - 120 лв.

КУПУВА И НАЕМА АПАРТАМЕНТИ,И КЪЩИ В
ПЕРНИК,КВАРТАЛИТЕ И БЛИЗКИТЕ СЕЛА.

ЗДРАВА КЪЩА, ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., СУТЕРЕН И
ЕТАЖ, ЗП: 92 КВ.М., ДВОР 300 КВ.М., С ЛОКАЛНО

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

1. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 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. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.

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

3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

4. Гарсониера, Център, тх., ет. 1, 38 кв.м, ПВЦ, ремонт - 28 000 лв.

5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.

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

7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.

8. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, ремонт - 27 700 лв.

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

10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 

11. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

12. Двустаен, Център, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 39 000 лв.

13. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро

14. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.

15. Двустаен, Проучване, 67 кв.м, ТЕЦ, ремонт, с обзавеждане - 39 000 лв.

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

17. Двустаен, Мошино,67 кв.м, ТЕЦ, ет:5, 2 тер, асансьор  - 25 900 лв.

18. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.

19. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.

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

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

22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро

23. Тристаен, Център, тх. ТЕЦ, ет. 1, 87 кв.м - 42 000 лв.

24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.

25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин - 33 000 евро

26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро

27. Тристаен, Хумни дол, ет. 1, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.

28. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.

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

30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.

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

32. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.

33. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8 - 10 500 лв.
6. Радомир, ет. 7, по БДС, подготвен за ремонт - 12 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 10 500 лв.
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел, Варош, 412 кв.м - 18 000 лв.
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
19. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
20. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
21. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
22. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
23. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр - 120 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 20 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Димова махала, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 22 500 лв.
5. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
7. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., за ремонт - 32 500 лв.
8. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 23 000 лв.
9. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.
10. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
7. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
8. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., за ремонт - 25 900 лв.
10. Изток ,ет. 6, ТЕЦ, тер., ремонт - 37 000 лв.
11. Изток, ет. 7, панел, ремонт - 31 000 лв.
12. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., за ремонт - 31 000 лв.
13. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 30 000 лв.
14. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
15. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
16. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
17. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.

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:

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търгов-
ски представителства, кафе.

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
СИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНА
(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преус-
троен в тристаен - 19 900 евро /без

посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 27 август 2015 г.

 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 - 34 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Хумни дол, ет. 3, ТЕЦ - 21 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 200 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2/3/, 56 кв.м, лукс - 45 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 000 лв.; 26 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
16. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 55 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 31 500 лв.
21. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
23. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
24. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
25. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
26. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
27. 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

0877/222 355
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Ид.ц., около Общината, ет. 1, ПВЦ, подобрения - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 19 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/5/, ТЕЦ, камина, климатик, ПВЦ - 38 000 евро
4. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., тх., ПВЦ - 31 500 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
9. Двустаен, при гаров район, ет. 2, нов, лукс, 62 кв.м - 500 евро/кв.м
10. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
11. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
12. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
13. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 2/8/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 2/3/, тх., ТЕЦ, тер., ПВЦ, подобрения - 48 000 лв.
17. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
18. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
2. Тристаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
5. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
6. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
3. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, тец, нап. обзав., добро състояние - 250 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 10, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 230 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
7. Тристаен, при Гаров район, 100 кв.м, напълно обз., лукс, климатик - 480 лв.
8. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
2 тер. тип звезда - 25 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Вардар,

ет:3(4), ТЕЦ,  тер, 70 кв.м - 45 000  лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Мошино, 67 кв.м,  ТЕЦ,
ет. 5, 2 тер., асансьор - 25 900 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ -

42 000 лв. 

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 28 000 евро

2. Къща, кв. Ралица, 2 ет. пл.  -
45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.

1.Само за два апартамента по избор в нова
сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м - по договаряне
Двустаен, 73 кв.м - по договаряне

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 35
000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. 1.Гарсониера, Радомир,
Център, до Поликлиниката, ет:
3, средна, юг, с подобрения -

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, ПВЦ, тер, юг - 32 000 лв.
6. Изток, ет. 3, панел, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 24 000 лв.
7. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, подобрения - 37 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 48 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
6. Изток, ет. 3 до Х-училище, ТЕЦ, 2 тер., непрех. - 39 000 лв.
7. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
4. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 370 кв.м, равен - 17 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Купува веднага, гарсо-
ниера и двустаен, в Изток
или Бучински път

 ПРОДАВА: Гарсониера,
ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ

- 27 000 лв.

1. Купува Тристаен  до 45 000 лв. и Двустаен
до 35 000 лв. кв. Изток     

2. Купува Гарсониера до 35 000 лв. и Двустаен
до 50 000 лв. в Център. 

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237



Имоти, реклами8 27 август 2015 г. Съперник

апартамент, Център, обзаве-
ден, непоследен етаж, 50 кв.м -
тел. 0898/459 455
Давам под наем складово

(производствено) помещение
200 кв.м., с рампа, денонощна
охрана и паркоместа.   - тф.
0888 92 53 48
Давам под наем, луксозни

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

стаи всяка със собствен сани-
тарен възел - 0888/952 264
Давам под наем, охраняемо

складово помещение с рампа
150 кв.м, по пътя за кв. Калкас,
след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60
39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно

помещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гага-
рин 6, ул. Св. св. Кирил и Мето-
дий 61, 120 кв.м  - тел. 60 35 74

Търся работа като фадромист
или мотокарист - тел.
0895768206
Фирма производител дървена

дограма и врати търси да назначи
работници на длъжността: Дърво-
делци и монтажници с опит Работ-
ното място е в производствена ба-
за в района на Красно село.
k a m b e r a b g @ g m a i l . c o m
тел. 0895667669
ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ

ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ наби-
ра мъже и жени до 55 год. ИЗИ-
СКВА СЕ: - Изработка на торти
и сандвичи; Подготовка на про-
дуктите; -Спазване висока хи-
гиена; -Наблюдение входен-из-
ходен поток на продукцията;-
Не се изисква език;- Рабо-
та в екип, отговорност, дисцип-

навсякъде , стените тапети , в
кухнята има оставено място за
печка и съдомиялна . има два
климатика , в спалнята има ос-
тавено място за пералня и су-
шилня . има забележки по вън-
шния вид на обекта , но вътре
е ок . има решетки на прозор-
ците и метална врата . до пре-
ди 3 години е ползван като
търговски обект , преди 2 годи-
ни е правен ремонт и една го-
дина е ползван като апарта-
мент .среден апартамент , то-
пъл е през зимата , абонатната
е под апартамента . парното е
спряно , има топла вода . - тел.
0877/574 726; 0895/171 357
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина

чешма, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932
391
Продавам къща в с. Студена,

РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м,
цена по договаряне – тел.
0879/88 20 55
Продавам парцел УПИ, с. Ру-

дарци, 800 кв.м, равен, ограден
с разрешение за строеж, ток,
вода, канал, 42 000 лв. - тел.
0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1 100

кв.м, разрешително за строеж,
с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв., про-
дажба 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 обзавежда-
не, 37 000 лв./без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503
237

Давам под наем, едностаен

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 Sharan, Дизелов
Скоростна кутияРъчна, Пробег
14 2000 км, 2002г., Ван САМО
НА ЧАСТИ доставки с курер в
цялата страна ПРЕДЛАГАМЕ
МОНТАЖ И ГАРАНЦИЯ НА
ЧАСТИТЕ -тел 0876-293-111
Продава Мазда 323

1999г.160000 км. Газ/Бензин
Скорости Ръчни Купе Хечбек
Брой врати 2/3 Цвят Сив цена:
1790 лв. тел.0887 200 450
Продавам Опел Корса 1.4

бензин 94 г. 5 врати, всичко
платено, червен + летни гуми с
джанти комплект - тел. 0878/
203 792
Продавам  Фиат Темпра 95 г.

бензин комби 850  лв. - тел.
0896/456 733
Продавам  Опел Астра, 5 вра-

ти, нов внос, КЛТР, зимни гуми,
обслужен, коментар на място -
тел. 0888/476 600; 0898/724
428

Продавам място 1000 кв мет-
ра в землището на гр. Банкя-
София, с. Клисура, местността
"Мъртвака" в близост до място-
то има построени вили цена по
договаряне за повече инфор-
мация на тел.- 0887/298 797
Едвард Сакалян
Продавам Двустаен в Моши-

но, близо до всякакъв тран-
спорт, магазин за хр. стоки, ОУ,
ОДЗ, ДКЦ. Обзаведена кухня,
остъклена тераса, вътр. изола-
ция, непоследен етаж, тухла от
1984 год. Ипотека. Моля, без
агенти НИ! тел. - 087 850 8880
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.
спалня , 2 кв. м. тоалетна и 2 кв.
м. кухненски бокс . има и навес
за паркиране на кола - около
25 кв. м. подовете са теракот

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

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

разни

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

търси,
сервитьори/ки.
тел. - 076/60 03 63

линираност. ПРЕДЛАГА СЕ:-
Осигурени над 250 часа рабо-
та на месец на сменен режим;-
Официално споразумение за
легална работа и регистрация
в полицията;- О с и г у р е н а
безплатна квартира;- С о -
циални и здравни осигуровки,
след пробния период - един
месец;- 24 000 чешки кро-
ни (900 EURO) на месец;-М е -
сечно заплащане 10-то число;-
Всяка седмица аванс от 50 ев-
ро;- Безплатен превоз до ра-
ботния обект. За повече ин-
формация може да се обадите
от 9:00 до 18:00 на телефон :
0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Транспортна и туристическа

агенция търси шофьори за ав-
тобусен превоз с категория Д.
Автопарка на фирмата се нами-
ра в гр. Радомир - тел.
0885828498
Вестник „Съперник” търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32
37
Кафе аперитив “Струма търси

барман/ка, за предпочитане
пенсионер/ка/ - тел. 0896/820
636

Доставям пернишки и бо-
бовдолски въглища на място.
въглищата са високо кало-
рични и са изчистени от пе-
пел и камани и всякъкви бло-
куци. за парно котели и печки
цената е изгодна и превоза е
за наша сметка. пернишки -
200лв бобовдолски - 220лв
това са цените за Перник, Со-
фия и София област. тел.
0896273108

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

ЗАВЕДЕНИЕ
ТЪРСИ
сервитьор,

готвач,
и момче

за доставка
по домовете

- тел. 0885/927 082
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ЗАПОВЕД
№ 1452

гр. Перник, 25.08.2015 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост,

решение № 1108/ 25.06.2015 г.,  решение № 1112/ 25.06.2015 г. на Общински съвет – Перник и гл. 9 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ), приета с
Решение № 289 по протокол № 1 от 29.01.2009 г.  на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
       Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на тере-

ни и помещения - общинска собственост,  както следва:
  1. Терен за разполагане на двустранно рекламно-информационно съоръжение -

12,00 кв.м (билборд) с обща площ 24,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник - ЦГЧ, ул. „Миньор”, на
кръстовището преди ул. „Отец Паисий” (част от ПИ 55871.505.796 по кадастралната карта). Улица –
публична общинска собственост.  При начална тръжна цена – 20,00 лв./ кв.м.

2. Терен за разполагане на двустранно рекламно-информационно съоръжение -
12,00 кв.м (билборд) с обща площ 24,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник - ЦГЧ, спирка „Шах-
тьор”, до СБАЛ „Св. Георги” (част от ПИ 55871.504.525 по кадастралната карта). АОС № 5677/ 22.08.2007
г. При начална тръжна цена –20,00  лв./ кв.м.

3. Терен за разполагане на двустранно рекламно-информационно съоръжение -
14,00 кв.м (билборд) с обща площ 28,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток”, ул.
„Ленински проспект”, на разделителната ивица пред пазара (част от ПИ 55871.515.1475 по кадастралната
карта). Улица – публична общинска собственост.  При начална тръжна цена– 20,00 лв./ кв.м.

4. Терен за разполагане на рекламно-информационно съоръжение - 1,00 кв.м, нами-
ращ се в гр. Перник – ЦГЧ, ул. „Отец Паисий”, при бл. 28 (част от УПИ ²², кв. 239 по плана на гр. Перник -
ЦГЧ). АОС № 1522/ 23.12.1999 г. При начална тръжна цена–  20,00 лв./ кв.м.

5. Терен за разполагане на двустранно рекламно-информационно съоръжение -
12,00 кв.м (билборд) с обща площ 24,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник – ЦГЧ, на кръстовището
на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Батак”, кв. 55 (срещу кардиологична клиника „Св. Георги) част от
ПИ 55871.505.483 по кадастралната карта. Улица – публична общинска собственост.  При начална
тръжна цена– 20,00 лв./ кв.м.

6. Терен за разполагане на двустранно рекламно-информационно съоръжение -
12,00 кв.м (билборд) с обща площ 24,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник - ЦГЧ, на кръстовището
на ул. „Миньор” и ул. „Иван Вазов”, кв. 226 (до ОУ „Петър Берон”) част от ПИ 55871.505.797 по кадастрал-
ната карта. Улица – публична общинска собственост.  При начална тръжна цена– 20,00 лв./
кв.м.

7. Терен за разполагане на двустранно рекламно-информационно съоръжение -
12,00 кв.м (билборд) с обща площ 24,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник – ЦГЧ, ул. „Св. Св. Кирил
и Методий”, кв. 214, (до административната сграда на АПОН) част от ПИ 55871.505.483 по кадастралната
карта. Улица – публична общинска собственост.  При начална тръжна цена– 20,00 лв./ кв.м.

8. Терен 13,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток”, ул. „Юрий Гагарин”, до бл. 42 (част от
УПИ I, кв. 166 по плана на гр. Перник – Изток), за тото-пункт. АОС № 2322/ 18.09.2001 г. При
начална тръжна цена–  5,00  лв./ кв.м.

9. Терен 20,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток” – гробищен парк част от ПИ 55871.167.13
по кадастралната карта, за търговска дейност. АОС  6381/ 01.02.2010 г. При начална тръжна
цена–  4,00 лв./ кв.м.

10. Помещения – 2 бр. с обща площ  42 кв.м., намиращи се в с. Студена, в сградата на
Здравната служба, за стоматологичен кабинет. АОС № 866/ 25.03.1998 г. При начална тръжна
цена– 2,50 лв./ кв.м.

11. Терен с обща площ от 1300,00 кв.м /50,00 м. x  26,00 м./, от който 600,00 кв.м. за
разполагане на образователни и развлекателни съоръжения и 700,00 кв.м. прилежа-
щи зелени площи, които ще се поддържат и охраняват от наемателя,   намиращ се в гр.
Перник - ЦГЧ, Централен градски парк АОС № 1336/ 04.05.1999 г. и обозначен графично, съгласно схема
на Гл. архитект. При начална тръжна цена –  1200,00 лв./ месечно.

Необходими документи за участие в търга
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация по образец;
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ - декларация,

съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез

пълномощник или заверено копие от него;
5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
7. Документ за закупени книжа /оригинал/
8. Документ за внесен депозит /оригинал/
9. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна проверка се установи, че имат

непогасени задължения към ОП „ОССТО”, ОП „Пазари” и Дирекция „Местни прихо-
ди” при Община Перник към датата на провеждане на търга, няма да бъдат допусна-
ти до по- нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и разглеждани.

  Търгът да се проведе на  16.09.2015 г. от 9,30 часа  в заседателната зала на Община Перник ет.
1.

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в запечатан, непроз-
рачен плик /като върху плика се залепва заявлението за депозиране на документи/, в Отдел „Управле-
ние на човешките ресурси и деловодство”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се счита за
непроведен, повторния търг да се проведе на  23.09.2015 г. от  9,30 часа в заседателната зала на
Община Перник етаж 1. Подадените документи оферти и депозита за участие на неявилите се участници
не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените и помещинията, условията за оглед на
същите, изискуемите документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП ”ОССТО” /Отдел „Управ-
ление на човешките ресурси и деловодство”  – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получава
на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, се заплаща в
касата на ОП „ОССТО” /Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”– партер, гише № 9/

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем  за срок от 5 /пет/ години.
Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Общинска собственост, спортни и

туристически обекти”.
С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обектите.
Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет

страницата на Община Перник, най- малко 15 дни преди крайният срок за подаване на заявления за
участие, както и извлечение от заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската админис-
трация  в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  зам. кмет Е. Манчева.
                                                                                                                 КМЕТ:  /инж. Иван Иванов/
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

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

ЗАПОВЕД
№  1453

гр. Перник, 25.08.2015 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.

19 и чл. 24 а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 23, гл. 9 от НПУРОИ
и решение № 1106/ 25.06.2015 г на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
       Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земе-

делски земи – публична общинска собственост,  както следва:
 1. Земеделска земя с площ  17,377 дка., намираща се в землището на гр. Батанов-

ци, общ. Перник. АОС № 8427/ 27.08.2014 г.
Имот № 000201, местност „Рацо” – 17,377 дка. – нива IV кат., при граници и съседи: 000252,

000002, 000145.
При начална тръжна цена 225,90 лв. годишно.
2. Земеделска земя с площ  3,749 дка., намираща се в землището на гр. Батановци,

общ. Перник. АОС № 8136/ 07.07.2014 г.
Имот № 018006, местност „Вейниците” – 3,749 дка. – нива IV кат., при граници и съседи:

018005, землищна граница, 018002, 018003.
При начална тръжна цена 48,74 лв. годишно.
3 . Земеделска земя с обща площ  6,409 дка., намираща се в землището на с.

Вискяр, общ. Перник. АОС № 8107/ 07.07.2014 г.
Имот № 124062, местност „Извор” – 6,409 дка. – нива IV кат., при граници и съседи: 124086,

124059, 124060, 124061, 124101, 000019, 124063, 124064, 124065, 124066.
При начална тръжна цена 83,32 лв. годишно.
4. Земеделска земя с обща площ  6,069 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8106/ 07.07.2014 г.
Имот № 124066, местност „Извор” – 6,069 дка. – нива IV кат., при граници и съседи: 124086,

124062, 124065, 124071, 124072, 124073, 124074, 124075, 124076, 124077, 124078, 124079, 124080, 124081,
124082, 124083, 124082, 124081, 124080, 124079, 124078, 124077, 124076, 124075, 124074, 124073, 124072,
124071, 124063, 000019, 124084, 124085, 000019, землищна граница, 000023, 124068, 124069, 124070,
124069, 124068, 124067, 000023.

При начална тръжна цена 78,90 лв. годишно
5. Земеделска земя с площ 5,796 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ.

Перник. АОС № 8738/ 14.01.2015 г.
Имот № 010003, местност „Джинов дол” – 5,796 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи:

010004, 000111, 010002, 000366.
При начална тръжна цена 28,98 лв. годишно.‘
6. Земеделска земя с площ 3,344 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ.

Перник. АОС № 8739/ 14.01.2015 г.
Имот № 010005, местност „Джинов дол” – 3,344 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи:

000366, 000111, 010004.
При начална тръжна цена 16,72 лв. годишно.
7. Земеделска земя с площ 16,181 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8740/ 14.01.2015 г.
Имот № 010006, местност „Джинов дол” – 16,181 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи:

010051, 000354, 000366.
При начална тръжна цена 80,91 лв. годишно.
8. Земеделска земя с площ 8,402 дка., намираща се в землището на с. Вискяр, общ.

Перник. АОС № 8741/ 14.01.2015 г.
Имот № 011004, местност „Бабин калин дол” – 8,402 дка. – нива IХ кат., при граници и

съседи: 000368, 011007, 011008, 000106, 011003.
При начална тръжна цена 42,01 лв. годишно.
9. Земеделска земя с площ 32,333 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8733/ 14.01.2015 г.
Имот № 103042, местност „Под ушите” – 32,333 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи:

000131, 000255, 000243, 103001.
При начална тръжна цена 161,67 лв. годишно.
10. Земеделска земя с площ 10,937 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8732/ 14.01.2015 г.
Имот № 103044, местност „Под ушите” – 10,937 дка. – изоставена нива IХ кат., при граници

и съседи: 000131, 000243, 103002.
При начална тръжна цена 54,69 лв. годишно.
11. Земеделска земя с площ 27,432 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8729/ 14.01.2015 г.
Имот № 103045, местност „Под ушите” – 27,432 дка. – изоставена нива IХ кат., при граници

и съседи: 000131, 000243, 000154, 000243, 000155,000156.
При начална тръжна цена 137,16 лв. годишно.
12. Земеделска земя с площ 13,877 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8731/ 14.01.2015 г.
Имот № 104010, местност „Лечинец” – 13,877 дка. – ниваIХ кат., при граници и съседи:

017005, 104009, 104007, 000064, 104011, 104012, 000351, 017001, 017002, 017003, 017004.
При начална тръжна цена 69,39 лв. годишно.
13. Земеделска земя с площ 16,351 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8737/ 14.01.2015 г.
Имот № 105002, местност „Средни рид” – 16,351 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи:

000184, 104014, 000064, 105001, 105005.
При начална тръжна цена 81,76 лв. годишно.
14. Земеделска земя с площ 17,195 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8736/ 14.01.2015 г.
Имот № 106004, местност „Клене” – 17,195 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи: 106005,

106010, 000200, 000243, 000200.
При начална тръжна цена 85,98 лв. годишно.
15. Земеделска земя с площ 7,718 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8745/ 14.01.2015 г.
Имот № 118001, местност „Селище” – 7,718 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи: 000240,

000260, 000146.
При начална тръжна цена 38,59 лв. годишно.
16. Земеделска земя с площ 27,983 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8744/ 14.01.2015 г.
Имот № 118002, местност „Селище” – 27,983 дка. – нива IХ кат., при граници и съседи:

000146, 118088, 000260, 022001, 022003, 022004, 022005, 000382, 022009, 022011, 022012, 118087, 118004,
118003, 000240.

При начална тръжна цена 139,92 лв. годишно.
17. Земеделска земя с площ 11,988 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8728/ 14.01.2015 г.
Имот № 124036, местност „Извор” – 11,988 дка. – нива IV кат., при граници и съседи: 000019,

124028, 124029, 124030, 124032, 124034, 124033, 124020, 124019, 124026, 000025, 124039, 124040, 000008.
При начална тръжна цена 155,84 лв. годишно.
18. Земеделска земя с площ 18,018 дка., намираща се в землището на с. Вискяр,

общ. Перник. АОС № 8735/ 14.01.2015 г.
Имот № 182002, местност „Камик” – 18,018 дка. – ниваIХ кат., при граници и съседи: 182001,

000200, 107007, 107008, 000377.
При начална тръжна цена 90,09 лв. годишно.
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 19. Земеделска земя с площ от 10,180 дка., намираща се в землището на с. Ди-
вотино, общ. Перник. АОС № 8691/ 27.11.2014 г.

Имот № 062200, местност „Валожене” – 10,180 дка. – нива IV кат., при граници и съсе-
ди: 062308, 062018, 064011, 064001, 064011, 062051, 062303, 062043, 062042, 062302, 062052, 062019,
062304, 062021, 062307.

При начална тръжна цена 132,34 лв. годишно.
20. Земеделска земя с площ 0,400 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8680/ 26.11.2014 г.
Имот № 037033, местност „При излако” – 0,400 дка. – нива VI кат., при граници и съсе-

ди: 037040, 037032, 000508, 037034.
При начална тръжна цена 3,60 лв. годишно.
21. Земеделска земя с площ 2,005 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8679/ 26.11.2014 г.
Имот № 046002, местност „Рупчовец” – 2,005 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046001, 026008, 026020, 046007, 046003.
При начална тръжна цена 18,05 лв. годишно.
22. Земеделска земя с площ 1,904 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8678/ 26.11.2014 г.
Имот № 046008, местност „Рупчовец” – 1,904 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046005, 046084, 046085, 046009, 046010, 046011, 046006.
При начална тръжна цена 17,14 лв. годишно.
 23. Земеделска земя с площ 0,641 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8677/ 26.11.2014 г.
Имот № 046022, местност „Рупчовец” – 0,641 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046023, 046017, 046021, 046027.
При начална тръжна цена 5,77 лв. годишно.
24. Земеделска земя с площ 0,619 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8675/ 26.11.2014 г.
Имот № 046042, местност „Ганьова кория” – 0,619 дка. – нива VI кат., при граници и съ-

седи: 026005, 046043, 046040, 046041, 026004.
При начална тръжна цена 5,57 лв. годишно.
25. Земеделска земя с площ 1,387 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8651/ 25.11.2014 г.
Имот № 046087, местност „Рупчовец” – 1,387 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046086, 046073, 000555.
При начална тръжна цена 12,48 лв. годишно.
26. Земеделска земя с площ 20,682 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8650/ 25.11.2014 г.
Имот № 062091, местност „Гложе” – 20,682 дка. – нива V кат., при граници и съседи:

062070, 062088, 000550, 000551, 000092, 000501.
При начална тръжна цена 248,18 лв. годишно.
27. Земеделска земя с площ 1,304 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8666/ 26.11.2014 г.
Имот № 037008, местност „Равнище” – 1,304 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037007, 052030, 037009, 037010.
При начална тръжна цена 11,74 лв. годишно.
28. Земеделска земя с площ 1,157 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8667/ 26.11.2014 г.
Имот № 037011, местност „Равнище” – 1,157 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037012, 000061, 037010, 000555.
При начална тръжна цена 10,41 лв. годишно.
29. Земеделска земя с площ 0,470 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8647/ 25.11.2014 г.
Имот № 037014, местност „Равнище” – 0,470 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037044, 037045, 037013, 000071, 037015.
При начална тръжна цена 4,23 лв. годишно.
30. Земеделска земя с площ 2,790 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8648/ 25.11.2014 г.
Имот № 037015, местност „Равнище” – 2,790 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037014, 000071, 000555, 037016, 037027, 037044.
При начална тръжна цена 25,11 лв. годишно.
31. Земеделска земя с площ 0,929 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8646/ 25.11.2014 г.
Имот № 037023, местност „Шаваро” – 0,929 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037022, 000508, 000555, 037030.
При начална тръжна цена 8,36 лв. годишно.
32. Земеделска земя с площ 1,000 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8654/ 26.11.2014 г.
Имот № 037032, местност „Равнище” – 1,000 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037033, 000508, 037042, 037041, 037040.
При начална тръжна цена 9,00 лв. годишно.
33. Земеделска земя с площ 0,800 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8655/ 26.11.2014 г.
Имот № 037037, местност „Равнище” – 0,800 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037038, 037039, 037036, 000508.
При начална тръжна цена 7,20 лв. годишно.
34. Земеделска земя с площ 0,997 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8656/ 26.11.2014 г.
Имот № 037038, местност „Шаваро” – 0,997 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037039, 037037, 000508.
При начална тръжна цена 8,97 лв. годишно.
35. Земеделска земя с площ 1,400 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8657/ 26.11.2014 г.
Имот № 037040, местност „Равнище” – 1,400 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037047, 030067, 037041, 037032, 037033, 037034.
При начална тръжна цена 12,60 лв. годишно.
36. Земеделска земя с площ 2,000 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8652/ 25.11.2014 г.
Имот № 037041, местност „Равнище” – 2,000 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037040, 030067, 037042, 037032.
При начална тръжна цена 18,00 лв. годишно.
37. Земеделска земя с площ 1,000 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8653/ 25.11.2014 г.
Имот № 037042, местност „Равнище” – 1,000 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037041, 037032, 000508, 037043, 030067.
При начална тръжна цена 9,00 лв. годишно.
38. Земеделска земя с площ 1,761 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8645/ 25.11.2014 г.
Имот № 037043, местност „Равнище” – 1,761 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

037042, 030067, 000508.
При начална тръжна цена 15,85 лв. годишно.
39. Земеделска земя с площ 1,761 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8676/ 26.11.2014 г.
Имот № 046027, местност „Рупчовец” – 1,176 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046026, 046022, 046021, 046028, 046077.
При начална тръжна цена 10,58 лв. годишно.
40. Земеделска земя с площ 0,952 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8674/ 26.11.2014 г.
Имот № 046057, местност „Габрещица” – 0,952 дка. – нива VI кат., при граници и съсе-
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При начална тръжна цена 8,57 лв. годишно.
41. Земеделска земя с площ 1,207 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8673/ 26.11.2014 г.
Имот № 046061, местност „Габрещица” – 1,207 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046060, 046048, 046062, 046064.
При начална тръжна цена 10,86 лв. годишно.
42. Земеделска земя с площ 1,089 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8672/ 26.11.2014 г.
Имот № 046062, местност „Габрещица” – 1,089 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046063, 046049, 046048, 046061, 046064.
При начална тръжна цена 9,80 лв. годишно.
43. Земеделска земя с площ 2,345 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8669/ 26.11.2014 г.
Имот № 046065, местност „Рупчовец” – 2,345 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046064, 000555, 046072, 046066.
При начална тръжна цена 21,11 лв. годишно.
44. Земеделска земя с площ 1,797 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8642/ 25.11.2014 г.
Имот № 046066, местност „Габрещица” – 1,797 дка. – нива VI кат., при граници и съседи: 046070,

046065, 046064, 046035, 046034, 046067.
При начална тръжна цена 16,17 лв. годишно.
45. Земеделска земя с площ 2,156 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8662/ 26.11.2014 г.
Имот № 046071, местност „Рупчовец” – 2,156 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046070, 046073, 046080, 046074, 046075, 046076, 046077, 046029, 046030, 046033.
При начална тръжна цена 19,40 лв. годишно.
46. Земеделска земя с площ 2,265 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8661/ 26.11.2014 г.
Имот № 046072, местност „Габрещица” – 2,265 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046070, 046065, 000555, 046073.
При начална тръжна цена 20,39 лв. годишно.
47. Земеделска земя с площ 0,902 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8644/ 25.11.2014 г.
Имот № 046075, местност „Орех” – 0,902 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046074, 046071, 046076, 000555.
При начална тръжна цена 8,12 лв. годишно.
48. Земеделска земя с площ 0,497 дка., намираща се в землището на с. Кралев

дол, общ. Перник. АОС № 8643/ 25.11.2014 г.
Имот № 046079, местност „Рупчовец” – 0,497 дка. – нива VI кат., при граници и съседи:

046024, 046078, 046076, 000555.
При начална тръжна цена 4,47 лв. годишно.
49. Земеделска земя с площ 45,900 дка, намираща се в землището на с. Мещи-

ца, общ. Перник. АОС № 6669/ 05.05.2011 г.
Имот № 093078, местност „Анзарска могила” – 45,900 дка.  - нива IХ кат., при граници

и съседи: 000804, 093067, 093068, 093070, 093071, 093032, 093018, 093077, 093007.
При начална тръжна цена 229,50 лв. годишно.
50. Земеделска земя с площ 5,130 дка, намираща се в землището на с. Мещица,

общ. Перник. АОС № 8902/ 19.02.2015 г.
Имот  № 022126, местност „Извор” – 5,130 дка.  - нива IV кат., при граници и съседи:

000325, 022063, 000421, 022065.
При начална тръжна цена 66,69 лв. годишно.
51. Земеделска земя с площ 8,315 дка, намираща се в землището на с. Мещица,

общ. Перник. АОС № 8897/ 19.02.2015 г.
Имот № 022030, местност „Извор” – 8,315 дка.  - нива IV кат., при граници и съседи:

000325, 022066, 000421, 022068.
При начална тръжна цена 108,10 лв. годишно.
52. Земеделска земя с площ 8,000 дка., намираща се в землището на с. Радуй,

общ. Перник. АОС № 5189/ 15.02.2007 г.
Имот № 430013, местност „Чардаклия” – 8,000 дка. –  ниваIХ кат., при граници и съседи:

410044, 410047, 430011).
При начална тръжна цена 40,00 лв. годишно.
53. Земеделска земя с площ 11,188 дка, намираща се в землището на с. Радуй,

общ. Перник. АОС № 5567/ 15.02.2007 г.
Имот № 230066, местност „Шумия” – 11,188 дка.  - нива IХ кат., при граници и съседи:

230045, 230043, 390020, 230049, 230047, 230046.
При начална тръжна цена 55,94 лв. годишно.
54. Земеделска земя с  площ 3,100 дка., намираща се в землището на с. Расник,

общ. Перник. АОС № 8294/ 30.07.2014 г.
Имот № 032012, местност „Горно равнище” – 3,100 дка. – нива IХ кат., при граници и съ-

седи: 032011, 032010, 000395, 032016.
При начална тръжна цена 15,50 лв. годишно.
55. Земеделска земя с  площ 11,223 дка., намираща се в землището на с. Рас-

ник, общ. Перник. АОС № 8292/ 30.07.2014 г.
Имот № 114044, местност „Извор” – 11,223 дка. – нива IV кат., при граници и съседи:

114046, 114025, 114091, 000420.
При начална тръжна цена 145,90 лв. годишно.
56. Земеделска земя с площ 28,679 дка., намираща се в землището на с. Ярджи-

ловци, общ. Перник. АОС № 8114/ 07.07.2014 г.
Имот № 000076, местност „Миленов камък” – 28,679 дка. – нива Х кат., при граници и

съседи: 000074, 106003, 106001.
При начална тръжна цена 114,72 лв. годишно.
57. Земеделска земя с площ 76,083 дка., намираща се в землището на с. Ярджи-

ловци, общ. Перник. АОС № 8113/ 07.07.2014 г.
Имот № 000078, местност „Миленов камък” – 76,082 дка. – нива Х кат., при граници и

съседи: 106003, 000074, 000072, 000073, 000075, 000079, 000712, 000081, 000082.
При начална тръжна цена 304,33 лв. годишно.
58. Земеделска земя с площ 97,129 дка., намираща се в землището на с. Ярджи-

ловци, общ. Перник. АОС № 8109/ 07.07.2014 г.
Имот № 000343, местност „Малий гарван” – 97,129 дка. – нива Х кат., при граници и съ-

седи: 000344, землищна граница, 000074, 106002, 106001, 000706, 000342, 000469, 000385, 000345.
При начална тръжна цена 388,52 лв. годишно.
59. Земеделска земя с площ 92,647 дка., намираща се в землището на с. Ярджи-

ловци, общ. Перник. АОС № 8116/ 07.07.2014 г.
Имот № 000390, местност „Мярджиловци” – 92,647 дка. – нива Х кат., при граници и съ-

седи: 000385, 000469, 000319, 000321, 000322, 000320, 000332, 000320, 000333, 000320, 000448, 000392,
000391, 000386.

При начална тръжна цена 370,59 лв. годишно.
Необходими документи за участие в търга
1. Заявление за участие по образец;
2. Декларация по образец;
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на фирмата или документ - декларация,

съдържаща Единен идентификационен код /ЕИК/
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка на подписа, когато се участва

чрез пълномощник или заверено копие от него;
5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
7. Документ за закупени книжа /оригинал/
8. Документ за внесен депозит /оригинал/
9. Предлагана цена /оферта/
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Миньорците Елис Гури и Христо Маринов също са в групата за световното

Страницата подготви Яне Анестиев

Топалов не се занимавал
сериозно с шахмат

Веселин Топалов продължи победния си ход
на един от най-силните турнири в историята на
шахмата - “Синкфийлд къп” в Сейнт Луис
(САЩ, нагр.фонд $300 000), на който средният
коефициент ЕЛО на участниците е 2795. След
като на старта надделя с черните фигури над
действащия световен шампион Магнус Кар-
лсен (Нор), онази нощ 40-годишният русенец
игра с белите и принуди Хикару Накамура
(САЩ) да се предаде на 73-тия ход. И въпреки
че и сега сензационната му серия продължава
и пак е на път да вземе голямата награда от $75
000, българинът заяви след партията с Накаму-
ра: “Пак повтарям - не се занимавам сериозно
с шахмат. Нямам рационално обяснение на
случващото се”, с което хвърли в смут шахмат-
ните анализатори, които отчитат, че той изжив-
ява нещо като ренесанс на кариерата си. След
двете победи в Сейнт Луис Веско увеличи своя
ЕЛО с 10,5 т., до 2826,5, с които е еднолично
втори в моментната световна ранглиста. Лидер
е Карлсен с 2851,9. Бившият световен първе-
нец (2005-2006 г.) излезе едноличен лидер с пъ-
лен актив от 2 т. Следват го Аронян (Арм), Ва-
шие-Лаграв (Фр) и Гири (Хол) с по 1,5. Накаму-
ра, Гришчук (Рус) и Карлсен са с по 1, Уесли Со
(САЩ) има 0,5, а Каруана (Ит) и претендентът за
световната титла Ананд (Инд) нямат точки.
Именно срещу индиеца Топалов игра снощи с
черните фигури. Турнирът в Сейнт Луис е втори
етап от серията “Гранд чес тур”. Първият - в
Ставангер (Нор) през юни, бе спечелен от То-
палов с 5 победи, 3 ремита и само 1 загуба. 

Официално извадиха
“Локомотив” от “В” група

От СТК към БФС официално обявиха, че Ло-
комотив (София) е изваден от първенството на
Югозападната “В” група.  Това стана, след като
столичните железничари не се явиха за сре-
щите си срещу Пирин (Гоце Делчев) и Миньор,
тъй като босовете Петър Касев и Кирил Льос-
ков не успяха да съберат пари за пътуването
до Гоце Делчев, а след това и да покрият раз-
ходите за съдийски такси и охрана за дома-
кинството срещу перничани. От СТК допълват,
че двубоят между Септември и  ЦСКА  от тур-
нира за купата на България ще се играе на 26
август, сряда, от 18.45 часа на стадион “Бъ-
лгарска армия”. 

Решения на СТК: 
1. На основание чл. 24(1), б. б) от Наредбата

на БФС изважда отбора на ПФК Локомотив /
Сф./ от състава на ЮЗ  В  АФГ. 

2. На основание чл. 24(11), б. б) от Наредбата
на БФС анулира резултатите от досегашните
срещи на ПФК Локомотив /Сф./ в ЮЗ  В  АФГ. 

Диян Генчев отива в “Интер”
Новакът в Североизточната В група Интер

(Плачидол) привлече пореден опитен състе-
зател в състава си. Това е халфът Диян Ген-
чев, 40-годишен. Бившият футболист на
Спартак (Варна), Черно море (Варна), Локо-
мотив (София) и Берое (Стара Загора) се при-
съединява към подготовката на отбора през
тази седмица  и ще бъде на линия за пред-
стоящия  мач с Две могили, съобщи за радио
„Добруджа” наставникът на тима Радослав
Боянов.Припомняме, през миналата седмица
към Интер се присъединиха и други трима
опитни футболисти. Това са Живко Боя-
джиев, Петър Костадинов и нападателят Ива-
н Мартинов, които имат солиден опит в А и Б
група. Мартинов дори реализира победното
попадение при историческата победа на но-
ваците срещу Бенковски (Бяла) в неделя. 

Въпреки трагедия-
та отборът на Чико
(Бяга) ще продължи уча-
стието си в първенс-
твото на “В” грипа и
турнира за Купата на
България. Както е из-
вестно, в събота вечер
загина най-важният
фактор в отбора -
спонсора и футболист
Георги Михайлов - Буна-
ра.  ”Отборът да играе
във “В” група беше цел
и дори мечта на Георги.
Само заради това си
заслужава да продъл-
жим. Всички сме наясно
каква е загубата и
знаем, че вече нищо при
нас няма да е същото,
но пък ще бъде преда-
телство срещу Жоро,
ако сега спрем. Обрат-
но – точно в негова па-

Няма да намаляват
групата на „Миньор”

В бедната откъм
успехи за българския
спорт година пак ще

Най-после! Мач на
ЦСКА по Канал 3

Зоналният съвет на БФС, който админис-
трира Югозападната “В” група, сложи край
на драмата с мача на  ЦСКА  и “Ботев” (Их-
тиман). Двубоят е насрочен за неделя от
15,30 ч. и ще се излъчва пряко по “Канал
3”. Това отсякоха президентът на аматьор-
ската лига Румен Вълков и председателят
на ЗС Валентин Чакъров.  ”Зоналният съ-
вет взе решение, което се дължи на факта,
че “В” група не може да се излъчва по
време на мачовете от професионалния  -
футбол . И двата отбора са съгласни с ре-
шението. Никой не е каран насила да играе
в този час. Решението е взето и с тяхното
съгласие”, заяви Вълков.  ”До преди 1 го-
дина никой не се интересуваше от ама-
тьорската лига. Сега всички се възмуща-
ват. Ясна е причината, но и на нас ни дой-
де в повече. Все пак се съобразяваме с до-
говорите с нашите партньори, с желанието
на самите клубове, както и с правилата на
БФС. Така, че не е никак лесна задача”,
добави още президентът на АФЛ.  ”Няма
драми. Мачът е насрочен за въпросния
час. Програмата за 4 кръга напред вече е
дадена на телевизията и всичко се знае”,
заяви пък Чакъров.  Мачът е заложен в
програмата на Канал 3 в неделя от 15:30 ч. 

Слави Гоцев и Тошко Скримов
се качиха на връх Зъбчето

Състезателите от мъжкия национален отбор
по волейбол на България покориха връх в Ри-
ла над високопланинската база Белмекен, къ-
дето са на подготовка.Волейболистите изка-
чиха Зъбчето, като имаха поход вместо трени-
ровка в 4-ия си ден от лагера на Белмекен.
Дистанцията не е е толкова далечна, но има
стръмни участъци, които натоварват сериозна
краката.  Следобед пък 18-те избраници на
Константинов ще разпуснат в басейн.Италиан-
ците в българския щаб - помощникът Алесан-
дро Пиролио и кондиционния треньор Фабри-
цио Витали, са останали очаровани от висо-
копланинската ни база.Националите ще трени-
рат на около 2000 метра височина до 11 сеп-
тември. Три дни по-късно те заминават за Пра-
вец.

мет трябва да се вдиг-
нем и да продължим”,
коментира председа-
телят на УС на ФК Чи-
ко (Бяга) Стефан Ма-
джаров. 

 На този етап Сте-
фан Маджаров не се нае
да коментира в конкре-
тика темата за обеди-
нение с Хебър 1918. ”-
Знам, че се тиражираха
разни приказки, но след
случката в събота то-
ва, което мога да ви ка-
жа със сигурност към
днешна дата е, че ще си
играем в Бяга. Естес-
твено всичко на този
свят е възможно”, ка-
тегоричен в Маджаров.
Засега клубът ще пол-
зва терена в Пазар-
джик само за мача с
ЦСКА, който е в шес-

ледната за България
световна титла в
борбата през 2013 г.,
когато пребори конку-
ренцията в кат. до 60
кг на първенството в
Будапеща (Унг). За не-
говия добър приятел
Явор Янакиев също
няма нещо непознато,
след като триумфира
в кат. до 74 кг на све-
товното в Баку (Азе-
р) през 2007 г. Христо
Маринов има злато в
кат. до 84 кг от све-
товното в Москва
през 2010-а, а Елис Гу-
ри триумфира в кат.
до 96 кг на турнира в
Истанбул през 2011 г.

Така че за борците
ни пътят към Рио ми-
нава през Лас Вегас.
Всички тези успехи
дават самочувствие
на отбора ни за нещо
повече от прилично
присъствие на све-
товното. Остава да
видим какво ще стане
на тепиха.

чакаме на борбата да
ни отсрами. Там се за-
дава световно пър-

ще служи за аклимати-
зация преди турни-
ра.  И ако последните
дни в Дианабад, които
включват и игра на
баскетбол, са по-леки
за борците, то пре-
дишните три седмици
съвсем не бяха такива.
Високопланинският ла-
гер на Белмекен е изпи-
тание за волята, ха-
рактера и възможнос-
тите на всеки спор-
тист. Именно там
треньорът Армен На-
зарян стегна редици-
те на армията си, коя-
то ще води в Лас Ве-
гас.А тя не е никак за
подценяване. Класици-
те заминават с чети-
рима световни шам-
пиони. Всичките те, а
и другите в отбора
ще се стремят към
квотите за олимпий-
ските игри и медали-
те от турнира, а опи-
тът със сигурност е
на тяхна страна.Иво
Ангелов спечели пос-

венство в Лас Вегас
(7-12 септември), кое-
то ще е най-сериоз-
ният тест за 2015-а и
първа възможност за
взимане на квоти за
олимпийските игри в
Рио. Предстартовата
треска вече е налице, а
на 27 август отборът
ни по класическа борба
заминава за 10-дневен
лагер в САЩ, който

тия кръг.Ако утре Чи-
ко победи Сарая за Ку-
пата ще стане облас-
тен представител за
Пазарджик и като та-
къв ще срещне победи-
теля от мача Септем-
ври и ЦСКА в София.
Мачът на стадион “Г-
еорги Бенковски” в Са-
рая е утре, 26 август
2015 г., сряда от 18:00
часа.На истински
кръстопът пък са във
ФК Хебър 1918. Те ве-
че разпуснаха лятна-
та си селекция, а тре-
ньорът им Атанас
Минчев се картотеки-
ра в родния Тракия
(Пазарджик). За този
клуб остава резер-
вният вариант с “Б”
ОФГ - Север, но
трябва да подадат
заявка до средата на
тази седмица. Пър-
венството там още
не е стартирало, но
проблемът ще бъде
намирането на игра-
чи, тъй като повече-
то футболисти вече
изиграха един официа-
лен мач в събота и до
Нова година нямат
право да преминават
в друг отбор.



Нови двама почерпени
шофьори на съд

Любомира ПЕЛОВА
Двама перничани ще се изправят пред

Темида за управление на автомобил в
нетрезво състояние, съобщиха от прес-
центъра на Областната дирекция на
МВР.

52-годишният жител на областният
град К.Х. е привлечена като обвиняем,
за шофиране с концентрация на алкохол
в кръвта 1,46 промила. Мъжът управл-
явал лек автомобил „Ситроен Ксара” и
бил проверен на 22 август в радомир-
ското село Долна Диканя. Взета му е
мярка за неотклонение „подписка” и го
грози лишаване от свобода до 1 година.

С 2,16 промила алкохол в кръвта е уп-
равлявал автомобила си 25-годишният
И.С. от пернишкото село Кладница. Мъ-
жът е привлечен като обвиняем, той съ-
що е с взета мярка за неотклонение
„подписка”. И неговото наказание може
да бъде до 1 година лишаване от свобо-
да.
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Перник един от осемте региона с най-много спецакции на полицията

БОМБАТА, ПОСТАВЕНА УЖ
В ПЕРНИШКАТА СЪДЕБНА
ПАЛАТА ВЧЕРА СУТРИН, се
оказа фалшива, както и всич-
ко около съдебните работи. Ко-

май цялата съдебна реформа, дето минис-
търът я върти и суче от лани насам, ще из-
лезне една пернишка бомба със закъсни-
тел, която на всичко отгоре не избухва. Та-
кова е положението, че по фалшивите бом-
би могат да се преброят знаковите дела в
Перник. Затова съдиите и полицията си
знаят – има ли сигнал по телефона, значи
някой пак се опитва да спаси приятеля си
от подземния свят от панделата. На всич-
ко отгоре бомбата идва в момент, когато
съдът трябваше да е в заслужена лятна
отпуска, ама било писано през август да
не се работи по тая тънка материя.

ТЪКМО ОКОЛО ЖЕПЕТО НЕ БЕШЕ
СЕ СЛУЧВАЛО НИЩО ИНТЕРЕСНО
НАПОСЛЕДЪК, и спирка Метал отново
напомни за себе си. По-точно районът око-
ло спирката, които взе поредната си жер-
тва. Влаковете, както и автомобилите, в на-
печеното лято на 2015 година се оказаха
най-големите убийци в държавата. Ако
някой не го сгази кола, ще го смаже влак.
Така вместо да четем положителни нови-
ни, че вече са пуснали проблемния участъ-
к от Захарна фабрика до Централна гара,
се налага да правим черни хроники за по-
редния отнет живот на релсите.

УЖ ТИЯ ДНИ В ДЪРЖАВАТА ПРО-
ТЕЧЕ МАЩАБНА АКЦИЯ С ДАЛЕВЕ-
РИТЕ С ГОРИВА, обаче не се чу и дума
някой да мами клиентите в Перник. Всич-
ки бензиностанции изрядни като за па-
наир. Всички предлагат чисто като момина
сълза гориво. Във всички грамажът и лит-
ражът са точни като мерени с капкомер.
Нещо, което хич не се връзва с мнението
на шофьорите, които на чаша бира разказ-
ват чудни истории за съсипани коли, има-
ли малшанса да карат с някакво подобие
на нафта. И всички с трепет чакат кога ще
дойде зимата, че да усетят отново оная
страховита шофьорска тръпка, когато сут-
рин нафтата в резервоара замръзва и ко-
лите почнат да се влачат една друга по
заснежените пътища. Тогава трябваше да
е проверката на горивото, не сега в жеги-
те, когато и вода да сипеш в резервоара,
все ще върви някак си колата.

множество авто-
мобили от марки-
те „ВАЗ“. Към мо-
мента са устано-
вени 23 автомоби-
ла. На двамата са
наложени мерки за
неотклонение “за-
държане под стра-
жа”.      

За по-ефективно
противодействие
на този вид прес-
тъпления  iъс запо-
вед на главния сек-
ретар на МВР гла-
вен комисар Георги
Костов е сформи-
рана работна гру-
па за изготвяне на
предложения за
промяна на члено-
вете от НК, свър-
зани с този вид
престъпления. На
по-уязвимите мес-
та, където се наб-

Любомира ПЕЛОВА
Дейността за

противодействие
на този вид прес-
тъпления е основа-
на на системен и
постоянен подход,
прилаган от ръко-
водството на ГД
„Национална поли-
ция“. Перник е еди-
н от регионите, в
които от начало-
то на юни са прове-
дени 11 тематич-
ни полицейски опе-
рации заедно със
София, Костин-
брод, Враца, Мон-
тана, Велинград,
Варна и Бургас.
Проведените ак-
ции са реализирани 
след анализ и кон-
статирано пови-
шаване на актив-
ността на лицата,

Делта Хил, Рударци, Кладница и Мърчаево
превръщат ул. Кракра, с.Драгичево ... в СМЕТИЩЕ !!!

Кметът Тодор Тодоров бездейства!!!

людава тенденция
на увеличаване на
кражбите на авто-
мобили ще има чес-
ти полицейски опе-
рации. Ще има заси-
лена работа с чуж-
дите полицейски
служби по отноше-
ние на престъпле-
нията с моторни-
те превозни средс-
тва, във връзка с
международен тра-
фик на автомоби-
ли. Ще се провежда
регулярно обуче-
ние на полицейския
състав, работещ
по противодей-
ствие на този вид
престъпления, с
цел усвояване на
добри международ-
ни практики, съоб-
щиха от пресцен-
търа на МВР.

извършващи посе-
гателства над мо-
торни превозни
средства. В хода
им са проверени об-
що 35 депа за раз-
глобяване на авто-
мобили, авто-мор-
ги и обекти за про-
дажба на части,
втора употреба. 
Открити и иззети
са купета, авто-
части и агрегати
от над 350 авто-
мобила - предмет
на престъпно посе-
гателство. Уста-
новено е, че голяма
част от колите са
отнети предимно
от София, Враца,
Монтана, Варна  и
Бургас.  С оглед на
установените фак-
ти и събрани дока-
зателства са обра-

зувани 12 досъдеб-
ни производства
по чл. 215 и чл.
345а от НК срещу
съдържатели, пол-
зватели и собстве-
ници на проверени-
те обекти.

При операция на
столични кримина-
листи, проведена
миналата седмица,
е задържан извър-
шител на кражба
на два луксозни ав-
томобила, паркира-
ни в подземен пар-
кинг в София. Той е
задържан под стра-
жа. Паралелно с ак-
цията е докумен-
тирана и престъп-
ната дейност на 
други двама мъже,
които за петмесе-
чен период са из-
вършили кражби на

Офертите на участници, за които след служебна проверка се установи, че имат непогасени задължения към ОП „ОС-
СТО”, ОП „Пазари” и Дирекция „Местни приходи” при Община Перник към датата на провеждане на търга, няма да бъ-
дат допуснати до по- нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и разглеждани.

Търгът от т. № 1 до т. № 30 включително да се проведе на  29.09.2015 г. от 9,30 часа в заседателната зала на Община Перник ет. 1.
Търгът от т. № 31 до т. № 59 включително да се проведе на  02.10.2015 г. от 9,30 часа в заседателната зала на Община Перник ет. 1.
Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите офертни документи в запечатан, непрозрачен плик /като върху плика се залепва

заявлението за депозиране на документи/, в Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”, при Община Перник, където се завеждат с
входящ номер и се отбелязва часа на подаването им, до 16,00 ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се счита за непроведен.
Повторният търг от т. 1 до т. № 30 включително да се проведе на 06.10.2015 г. от 9,30 ч. в заседателната зала на Община Пер-

ник етаж 1.
Повторният търг от т. 31 до т. № 59 включително да се проведе на 09.10.2015 г. от 9,30 ч. в заседателната зала на Община Пер-

ник етаж 1.
Подадените документи оферти и депозита за участие на неявилите се участници не се връщат.
Тръжната документация, съдържаща информация за земеделските земи, условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие в тър-

га, се заплаща в касата на ОП ”ОССТО” /Отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”  – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и
се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /Отдел „Управление на
човешките ресурси и деловодство”– партер, гише № 9/

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем  за срок от 5 /пет/ години.
Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП „Общинска собственост, спортни и туристически обекти”.
С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и условията за оглед на обектите.
Тръжната документация може да бъде закупена от датата на публикуване на настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Съгласно чл. 91, ал. 4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15 дни

преди крайният срок за подаване на заявления за участие, както и извлечение от заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската
администрация  в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  зам. кмет Е. Манчева.
КМЕТ:   /инж. Иван Иванов/
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