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трала Е-79 при Драги-
чево в знак на про-
тест срещу неизпла-
тените над  6.7 млн.
лева задължения на
НЕК към „Топлофика-
ция Перник” за произ-
ведена електроенер-
гия.  Обещанията на
министъра на иконо-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.534 лв.
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Това ще стане ако НЕК не започне разплащане

Силвия ГРИГОРОВА 
Дъждът в послед-

ния работен ден на
миналата седмица не
попречи на работещи-
те в „Топлофикация
Перник” и „Мини от-
крит въгледобив” от-
ново да блокират за
около 5 минути магис-
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Слънчево

 Св. преподобни
Кириак

Отшелник

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

Много
дяволи

По времето на средновеков-
ната инквизиция ортодоксалните свещени-
ци са правели неформални сбирки с една
точка в дневнияред: “Колко дявола могат
да се съберат на върха на една игла?” По съ-
щия начин днес ортодоксалните енергети-
ци умуват върху въпроса: “Колко поскъпва-
ния на електроенергията може да понесе
българският народ за най- кратко време?”
Големи дяволи излязоха тия пусти енерге-
тици и особено техните министерски на-
чалници. Ортодоксални са, та дрънкат.
Още не е изчислено първото увеличение от
1 октомври, а вече ни вдигнаха напрежение-
то с още едно от Нова година. Ще ни го до-
несе Дядо Коледа.

И това само да се компенсира една пета
от загубите на НЕК. За останалите четири
пети ни е бедна фантазията. Вече знаем, че
хиляди дяволи могат да се съберат на вър-
ха на една енергийна игла. С която да се про-
муши всякакъв опит за енергийна политика
със социално лице. Дяволите сякаш пощур-
яха. Какво ни грее, че това са само служебни
дяволи. А като дойдат ония, редовните?
Ще отлетим при ангелите.

Така е при енергийната инквизиция. Никой
не може да е по дявол от нея.

Валентин ВАРАДИНОВ

Пиян шофьор на бърз съд

миката и енергетика-
та, че в началото на
тази седмица ще бъде
подписано споразуме-
ние между НЕК и топ-
лофикационните дру-
жества, в което ще се
разпише график за из-
дължаване на дължи-
мите суми, не можаха

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

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

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

Любомира ПЕЛОВА
Бързо производс-

тво срещу пиян шо-
фьор, предизвикал
пътнотранспортно

“ÌÈÍÜÎÐ” ÍÀ ÊÎÑÚÌ
ÎÒ ÊÓÏÀ “Á. ÃÞÄÅÐÎÂ”
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СТР. 11
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да успокоят напреже-
нието. Пернишките
миньори и енергети-
ци отново настояха
НЕК да започне да се
издължава, за да си
получават редовно
заплатите. На въпро-
са - ще има ли про-
тест и в понеделник,
изпълнителният ди-
ректор на „Топлофи-
кация Перник”- инж.
Кремен Георгиев зая-
ви: „ Това ще стане
ясно в понеделник.
Ако от министерс-
твото на икономика-
та и енергетиката
бъдат предприети
някакви конкретни
стъпки към решаване-
то на проблема, про-
тестите сигурно ще
бъдат прекратени.
Ако министерството
продължи да дава ук-
лончиви отговори, по
всяка вероятност на-
шите протести ще се
пренесат в София,

заедно с колегите от
другите топлоцен-
трали, за да ни чуят
по-ясно управляващи-
те”.

  Освен исканията
си НЕК да се разплати
към топлофикацион-
ните дружества за
произведената еле-
ктроенергия, минала-
та седмица протес-
тиращите миньори и
енергетици  поискаха
и оставките на изпъл-
нителните директо-
ри на НЕК и ЕСО, зара-
ди неправомерното
ограничаване на гра-
фиците за производс-
тво на електроенер-
гия по комбиниран
способ. Това води до
невъзможност за нор-
мална работа, генери-
ране на загуби от
производството и
отрицателни финан-
сови резултати за
топлофикационните
предприятия.

произшествие е за-
почнато в Перник в
края на миналата сед-
мица.

В четвъртък, около
18,30 часа на вън-
шноградската магис-
трала, в района на
бившия клон „Мир”
лек автомобил „Фол-
ксавегн Пасат” удари-
л „Тойота Корола”.
Двамата водачи не са

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÈ Ñ ØÀÍÑ
ÇÀ ÐÀÁÎÒÀ Â ÑÈÊ

 Днес,
29 септември
2014 година,
от 16.00 часа

в Двореца на
културата Перник,

ще се проведе
бизнес-форум на

тема “Архитектура
на икономиката”.

пострадали, но за
ПТП-то вината е на
шофьора на пасата –
44-годишния пернича-
нин Б.Д. При изпробва-
нето му за алкохол да
били отчетени рекор-
дните 3,24 промила.
Служителите на реда
са му везли и кръвна
проба за анализ и ра-
ботата по случая
продължава.

Форумът се организира от
арх. Михаил Михайлов 
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Усещането за липса на държавност сред българ-
ските граждани е причина да мислим за едно бъде-
що ново устройство на държавата. Това заяви  Ро-
сица Янакиева, която е втори мандат кмет на Пер-
ник и  водач на листата на АБВ в Перник и 26-и
МИР София-област.

Янакиева посочи, че освен предложението за
президентска република на следващо място
трябва да се мисли за бързо въвеждане на еле-
ктронното правителство. „То ще даде възможност
не само за скъсяване на сроковете по обслужване,
но и най-вече за лекотата на общуване по електро-
нен път между гражданите и съответните служби.
Това е нещо, което може да става много бързо и би
ликвидирало в голяма степен корупционните слу-
чаи и изнудването на гражданите от различни нива

Ïúðâà èçëîæáà íà Âåñåëèí Àíãåëîâ
Букет от четки получи той от колеги и приятели
Милена ПЕТРОВА

Букет от четки по-
лучи за първата си
изложба младият ху-
дожник Веселин Анге-
лов. Творецът подре-
ди свои платна в гале-
рия “Кракра” в родния
си град Перник. Мно-
го близки, приятели и
художници от твор-
ческата гилдия в Пер-
ник дойдоха, за да поз-
дравят Веско за ус-
пешния му дебют.
Въпреки младостта
му, картините на Ве-
селин Ангелов са зре-
ли и мъдри, отбеляза-
ха зрителите.

Директорът на Га-
лерия “Перник” Елена
Темелкова, която е
сред първите учите-
ли на Веско в СОУ “Хр.

Ботев” в с. Дрен, му
подари уникален бу-
кет от четки с поже-
лание с тях да изрису-
ва бъдещите си твор-
би. “Знам какви вълне-
ния и трепети изпит-
ва един творец при
първата си изложба и
затова съм особено
щастлива, че Веско из-
бра нашата галерия,
за да покаже за първи
път творбите си
пред зрители.”, каза
Темелкова.

Развълнуваният ав-
тор благодари на
всички, които дойдо-
ха да го уважат и каза,
че предпочита карти-
ните му да говорят
вместо него.

Творбите на Весе-
лин Ангелов са сякаш

„Бащино огнище” отбеляза
96-годишнината от обявяването

на Радомирската република
Любомира ПЕЛОВА

В събота в Радомир членовете на патрио-
тичното сдружение „Бащино огнище” от-
белязаха 96-тата годишнина от обявяване-
то на Радомирската република. Те се покло-
ниха пред паметта на десет войници, заги-
нали по време на Войнишкото въстание в
местността “Арбанас” край Радомир.

Патриотите са почистили мястото, което
се намира край международния път София-
Кюстендил, монтирали са пилон с нацио-
налния трибагреник, направили са голяма
дървена маса с пейки, на която пътуващите
да почиват. Войнишкият паметник, който
доскоро е бил изцяло закрит от треви и заб-
равен, също е почистен. “Надяваме се да
възродим историческата ни памет и да пре-
върнем това място в приятен кът за отдих”,
коментира председателят на сдружението
Ивайло Шопски.

Членовете на сдружението поднесоха ве-
нец на войнишкия паметник.

На 27 септември 1918 година, в Радомир,
в резултат на избухналото Войнишко въста-
ние, един от водачите на БЗНС Райко Дас-
калов обявява пред ликуващите войници,
че монархията е свалена и България става
република.

от един друг свят. Те
изваждат зрителите
от делничното и
реалното и го повеж-
дат към тайните на
подсъзнанието, насе-
лено с чудновати съ-
щества и нереални
пейзажи. Дори позна-
тите ни предмети из-
лизат от обичайния
си контекст и заста-
ват на неочаквано
място. Затворени
врати водят към от-
ворени пространс-
тва, липсващи пред-
мети оставят види-
ми сенки, а часовници-
те отмерват време-
то в друго измерение.
Плътни и живи са са-
мо женските фигури,
но те също са поста-
вени в абстрактна си-

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Единствено ГЕРБ може да върне доверието на Европа в българските
институции. От съставянето на стабилно правителство зависи бъдещето на
страната ни. Ние ще работим за възстановяването на европейските фондове и за
развитие на икономиката, което ще доведе до разкриване на нови работни места.
Това каза водачът на  листата на ПП ГЕРБ-Перник д-р Вяра Церовска по време на
среща с колектива  на една от месопреработвателните фирми в града.  Заедно с
кандидат- депутатите Ирена Соколова, Светослав Кирилов, Денислав Захариев,
Владислав Караилиев, Пламен Ангелов Емилия Грозданова и Александър
Александров тя представи пред работниците основните акценти от
предизборната програма на партия ГЕРБ, касаещи подобряването на
икономиката и насърчаване на инвестициите в страната.

Вторият в листата Ирена Соколова подчерта, че изборите са времето, когато
заявяваме личната си гражданска отговорност. „Приканваме за висока
избирателна активност и отговорна гражданска позиция към държавата, към
град Перник, към себе си, към децата ни. За разлика от другите партии ГЕРБ не
дава обещания, а си поставя цели, които изпълнява“, изтъкна Соколова. Тя
припомни, че по време на управлението на ГЕРБ в област Перник са инвестирани
милиони и резултатите могат да се видят-автомагистрала „Люлин“, театрална
сцена, спортна зала, ремонтирана болница, изградени и възстановени училища,
детски градини и храмове, десетки детски площадки.

„Призоваваме да гласувате за стабилна България с номер 9 в интегралната
бюлетина. Сега ни трябва силно правителство, за да имаме развитие и растяща
икономика“, каза кандидатът за народен представител Денислав Захариев.

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Перник се срещнаха с
представители на Пернишката адвокатска колегия.  Акцент в разговорите беше
предизборната програма на ГЕРБ и промените, които се предвиждат в съдебната
система.

„Партия ГЕРБ иска да направи България добро място за живеене, стабилна и
силна държава. Нашата цел е държавната и политическата система да се
подобрят и реформират, за да спрем да се изправяме периодично пред опити
демокрацията да бъде заменяна или отменена“, заяви водачът на листата на ПП
ГЕРБ-Перник д-р Вяра Церовска. Тя добави, че ГЕРБ ще работи върху
създаването на възможност гражданите да влияят и да контролират хода на
наказателния процес.

Вяра Церовска, водач на листата на ГЕРБ-Перник:“ Единствено ГЕРБ може
да върне доверието на Европа в българските институции“

Кандидатът за народен представител Денислав Захариев определи срещата
като изключително важна за отварянето на диалога по актуалните проблеми
касаещи работата на адвокатурата в страната и в частност Пернишката
адвокатска колегия. „Надявам се, това да е първата от множество срещи, като
на следващите  от тях да присъстват  избраните народни представители от
пернишко и заедно чрез диалог да набележим необходимите нормативни
промени. Сигурен съм, че бъдещите ни срещи ще бъдат изключително полезни
за нашите народни представители, имайки предвид огромния практически опит и
знание притежавано от членовете на пернишката адвокатска колегия“, изтъкна
Захариев.

На срещата присъстваха и кандидатите за народни представители Ирена
Соколова, Владислав Караилиев, Пламен Ангелов, Емилия Грозданова и
Александър Александров.

Гласувайте за ГЕРБ с бюлетина № 9

туация. Младият
творец не крие, че се
вдъхновява от Салва-
дор Дали. Платната
му обаче показват
света през неговите
очи, които определе-
но виждат повече от
това, което светът
разкрива пред нас.

Веселин Ангелов е
завършил СОУ “Хр. Бо-
тев” в с. Дрен след
което педагогика на
изобразителното из-
куство в ЮЗУ Бла-
гоевград. Участвал е
в множество сборни
изложби в Перник и в
Благоевград.
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чиновници”, коментира Янакиева.
 „На следващо място, но не и по значение, е децентрализацията, в това число

изграждане на второто ниво на местно самоуправление  - регионалното, с изби-
раеми областни управители, които не само да бъдат избрани от хората, но и да уп-
равляват бюджетите на съответните области”, категорична е Янакиева.

Тя обясни, че така ще има справедливо разпределени на средствата по цялата
територия на държавата и сближаване на условията на живот в различните регио-
ни. Това ще отнеме възможностите на политическите партии, когато дойдат на
власт да толерират едни общини, които имат съответно управление от тяхната
партия и да потискат други общини.

 „Освен това този начин на разпределение на бюджетите би спомогнал за съз-
даване на условия и инфраструктура и специфични условия, които да стимулират
малки и средни производства, което е всъщност крайната цел  - създаване на
заетост и доходи, за да се отива към покачване стандарта на живот на обикнове-
ните граждани”, допълни в тази връзка Янакиева.

Росица Янакиева: Областните управители трябва да бъдат избираеми

Гласувайте за АБВ с бюлетина № 14
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Øèâà÷êèòå  îòíîâî õèò íà òðóäîâàòà áîðñà
Увеличава се търсенето на детски учителки

Пернишка Учителката
с висока награда

Милена ПЕТРОВА
Преподавателката по френски език в

ГПЧЕ „Симеон Радев” Фиданка Лазарова бе
удостоена с най-високата награда на Фран-
ция за дейци в образованието и третия по
ранг френски Орден на академичните пал-
ми. Педагожката, която преподава френски
в Езиковата гимназия вече 23 поредни годи-
ни стана Кавалер на Акадамичните палми.
Наградата й се присъжда за особени заслу-
ги в разпространението на френския език.

Призът е учреден през 1808 г. от Наполеон
и е третият по ранг френски орден. Дава се с
декрет на министър-председателя за принос
и заслуги към френската култура Предложе-
нието се прави две години по-рано и минава
през дълга процедура на утвърждаване. Ор-
дените се връчват на специален прием във
френското посолство от посланика, в при-
съствието на ректорите на университетите с
франкофонски департаменти, носителите от
предишни години на Ордена на академични-
те палми и гости на награждавания.

Силвия ГРИГОРОВА
83 свободни работни

места предлага на безра-
ботните  Бюрото по тру-
да тази седмица. След ка-
то предходната седмица
свободните работни мес-
та намаляха с 13, сега
техният брой се увеличи с
27. Две седмици след за-
почването на новата уче-
бна година, на трудовата
борса се предлага само 1
свободно място за учител
по биология и здравно об-
разование. Прави впечат-
ления, че се увеличава
броят на свободните мес-
та за детски учители- се-
га те са 5. Един бегъл пог-

лед върху предлаганите
на трудовата борса сво-
бодни работни места по-
казва, че отново хит са 
шивачките. Освен обяве-
ните 10 свободни места
за шивачки преди шест
месеца, сега се търсят
още 20 желаещи да бъдат
обучени за шивачки. Вече
трета седмица се
търсят и 10 кофражисти.
Освен тях, Бюрото по
труда предлага свободни
работни места за: 1 кре-
дитен експерт /консул-
тант с основни компю-
търни познания, 1 баге-
рист на малък багер, 1
готвач, 1 автоклавист, 2

сладкари,1 специалист по
събиране на вземания/ на
граждански договор/, 1 по-
мощник-готвач, 4 шофьо-
ри на товарен автомобил
с категория С, 1 локомо-
тивен машинист,  1 упра-
вител на магазин, 3 прода-
вачи на бюфет,  4 лабо-
рант-химици с висше и ан-
глийски език, 5 шофьори
на тролейбус с категория
Д, 2 кулокранисти, 1 опе-
ратор LYTY, 1 програмист
мултимедия с 5 години
стаж и английски език, 1
складов работник, 5 дет-
ски учители, 1 багерист
могокофов багер, 1 мияч
на автомобили, 1 помощ-

ник директор АСД, 1 со-
циален работник-коорди-
натор по проект с висше,
1 социален работник- пе-
дагог по проект и 1 ме-
диатор по проект. Не чес-
то срещано явление с нас-
тъпването на есенно-зим-
ния сезон да се увеличава
броят на свободните ра-
ботни места, както това
се случи през миналата
седмица. Добрата новина
е, че се наблюдава и леко
увеличение на свободните
места за висшисти – 12,
което е с 4 повече от
предходната седмица.
Прави впечатление, че се
търсят детски учители,

което ще рече, че  вече са
наблюдава отлив от тази
отговорна и трудна про-
фесия, чието заплащане
все още е незадоволител-
но. През изминалата сед-
мица определено хит на
трудовия пазар са шивач-
ките.

Липсата на квалифици-
рани кадри е причина ра-
ботодателите да
търсят желаещи да се
обучават в тази профе-
сия.  През изминалата сед-
мица безработните със
средно образование имаха
богат избор от свободни
места- 71, което е с 23 по-
вече от предходната.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Лидерът на ПЕС Сергей Станишев пристигна в Перник, за да даде старта  на първата копка на новото иг-
рище „Звезда” в пернишкия квартал “ Димова махала.Под проливния дъжд водачът на листата на БСП за
14-ти МИР Валери Жаблянов разби шампанското, с което бе даден старт на изграждането на дългоочаква-
ното спортно съоръжението, което ще е едно от най-модерните в града.На събитието освен г-н Станишев
присъстваха и лидерът на БСП в Пернишко Ненко Темелков, кандидатите за народни представители от лис-
тата на “БСП лява България”, народният представител в 42-то Народно събрание Станислав Владимиров,
всичките футболисти на Миньор Перник и едни от най-верните привърженици на отбора. Дългоочакваното
игрище в пернишкият квартал “Димова махала” се изгражда  по инвестиционната програма „Растеж и ус-
тойчиво развитие на регионите”. Стойността му е 600 000 лв. По същата програма се прави и ремонт в зала
„Дружба” в Перник, за която са осигурени от  400 000 лв.

„Под приливния дъжд направихме първа копка за детската школа на „Миньор Перник”. Хората са нахъ-
сани, това е много важно за бъдещето на спорта в Перник. Новото игрище “Звезда” ще е едно от най-мо-
дерните. Феновете го поискаха и ние го направихме. Осигурихме средства и за зала „Дружба”, чието със-
тояние беше  меко казано ужасяващо”, каза Станишев.

Президентът на европейските социалисти Сергей Станишев се срещна и със земеделски производители
от цяла Пернишка област. Срещата се състоя в гр. Радомир, бившия ресторант „Славия”. Станишев заяви,
че земеделието не веднъж е изправяло България на крака и историята е доказателство за това. За една
година, в която правителството на БСП управлява под натиск, социалистите успяха да възстановят държав-
ната помощ за акциза на горивата за земеделски производители. От своя страна хората споделиха за най
– наболелите проблеми, а именно опасност за неполучаване на субсидии от ЕС и недостатъчните шансове
за развитие на животновъдството. Производителите подчертаха също така, че в големите западни икономи-
ки субсидиите са в пъти по – големи, отколкото за България. Сергей Станишев и водачът на листата за 14 –
ти МИР Перник Валери Жаблянов казаха, че БСП ще настоява държавната помощ за земеделски произво-
дители за акцизите на горива да продължи, а през 2016 г. субсидиите за България ще достигнат 75% от те-
зи за по – старите държави членки. За животновъдството е необходимо подпомагане и чрез бюджетни

Лидерът на ПЕС Сергей Станишев се включи в предизборните срещи на
кандидатите за народни представители от БСП в Пернишки регион

средства. Президентът на ПЕС под-
черта, че подпомагането на малките и
средни производства е лява политика
и ангажимент на БСП.

Кандидатите за народни представи-
тели от „БСП лява България? посети-
ха родното село на Паисий Хилендар-
ски – Кралев дол, както твърди и до-
казва Цанко Живков, който е автор на
десетки книги от различни литератур-
ни стилове. В произведенията си той  -
доказва, че автора на „История слав-
янобългарская? Паисий Хилендарски е от пернишкия край и по точно то Кралев дол. Чрез
проучванията си Живков мотивира тезата си с това, че в произведението на Паисий има 25
диалектни думи, който са от Кралев дол, а не както се твърди от Банския край.

Валери Жаблянов, Михаил Михайлов, Петър Янков и Николай Добрев както и част от ръко-
водството на общинския и областен съвет на БСП, бяха гости на традиционния събор в Кралев
дол. По покана на местните жители и инициатори, те посетиха параклис, който се строи в чест и
памет на Паисий Хилендарски  и дариха лични средства за доизграждането то му.

В интервюто, което даде Валери Жаблянов – водач в 14-ти МИР Перник, той бе възхитен от
идеята и с това, че още един виден българин като Хилендарски е роден в пернишко. Допълни,
че не бива да забравяме историята си, нито пък да бъде позволявано тя да се изопъчавана
чрез чужд мироглед. Жаблянов заяви, че идеята за построяването на параклиса е чудесна и
че тук може да бъде „Българският Йеросалим?.

Гласувайте за БСП с бюлетина № 22

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Гергана Дончева, която е втора в лис-
тата на коалиция  „България без цензу-
ра” за нашия регион,  посети най-гол-
ямата  шивашка фирма както в Перник,
така и в областта- „С.У.П - България”. Тя
посети цеховете на фабриката и се
срещна и разговаря с работещите в тях.
 С нея бяха председателят на партия на
„Българските жени“  и 8 години народен
представител- Весела Драганова, за-
местник-председателят на Общинския
съвет в Перник- Стойчо Василев и об-
ластният координатор на ПП „Лидер“ за
нашата област-  Михал Алексов.

  Гергана Дончева е икономист по про-
фесия, мениджър, управител на големи

стопански дружества. Посещението й в шивашката фабрика имаше за цел да се за-
познае с условията на работа там,  да чуе проблемите на жените и да ги запознае с ос-
новните цели, залегнали в платформата на коалиция „България без цензура”. Донче-
ва се спря до всяко работно място, за да разговаря с всяка жена поотделно.

  „ Дойдох тук, за да ви кажа, че съм една от вас, но имам амбицията да се боря за
представителство в парламента, защото само така ще мога да воювам за по-добър
живот тук, в България.  Аз съм икономист,  управител на големи стопански дружества.
Представлявам много хора в търговията с хранителни стоки и някои други производс-
тва.  Искам да работя за хората за обществото и за нашата страна- тоест да правя то-
ва, което съм работила и до сега, но да имам възможност да предлагам законови про-
мени, които да облекчат бизнеса, да му дадат увереност, че си струва да се работи и
инвестира в България. Това означава повече работни места, повече постъпления в бю-
джета, по-добро здравеопазване, образование и повече грижа за хората в неравнос-
тойно положение, децата възрастните и инвалидите. В нашата листа сме повечето  хо-

Гергана Дончева: Ще бъда винаги близо до моите избиратели
ра от бизнеса, които знаят до болка проблемите му. Трябва да се положат
усилия, за да се подкрепи родния бизнес, икономиката на страната, за да
има постъпления в бюджета. Аз се гордея, че съм българка, защото на-
шите жени са достойни, те не чакат на помощите, за да оцелеят, а се
трудят, за да помогнат в изхранването на семейството си. Смятам да
воювам новия Парламент за приемане на почасово заплащане на труда.
Това не само ще повиши заплащането, но най-вече ще помогне на бъл-
гарската майка, която иска да се труди, но в същото време държи да от-
гледа и децата си, за да станат добри хора. Ако влезем в 33-то Народно
събрание, ще настояваме за приемането на закон, в който да залегнат
мерки за подпомагане на  отдалечените и пограничните райони, за да се
спре обезлюдяването им. Ще работим за оземляване на социално слаби-
те хора, за да може не само да имат препитание, но да няма пустеещи зе-
ми в нашата страна. Ние ще работим затова субсидиите в земеделието да
не отиват в 5-6 едри земевладелци, а да се подпомогне дребния и среден
земеделски производител.  Ще работим затова да бъде осигурено здра-
веопазване на  всеки българин, да няма неграмотни деца в България”,
заяви Гергана Дончева.

Работещите в  „С.У.П - България” приеха с радост идеята за почасово
заплащане на труда си, а оказа се, че тя се приветства и от ръководство-
то на фирмата. Жените поставиха въпроси, свързани с качеството на
здравеопазването, майчинските и детски надбавки и други.

 „ Имаме възможност за втори път на парламентарни избори да гласу-
ваме преференциално.  Уверявам ви, че ако ми гласувате доверие, пус-
кайки на 5 октомври бюлетина №13 на която сте зачертали цифрата 2,  ви-
наги ще можете да разчитате на моята подкрепа. Ще направя така, че да
имам винаги близък контакт с моите избиратели, не само за да се информи-
рам за проблемите им, но за да съм сигурна, че това, което правя отговаря
на техните очаквания”, увери Дончева.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

Гласувайте за ББЦ с бюлетина № 13



Общество4 29 септември 2014 г. Съперник

Áåçðàáîòíè ìîãàò äà ó÷àñòâàò â ÑÈÊ
Затова обаче трябва да отговарят на определени условия

Михаил Михайлов: Изплатихме 
2 млн. лв. за заплати на миньорите

Силвия ГРИГОРОВА
Членовете на сек-

ционната избирател-
на комисия за време-
то, необходимо за ра-
ботата им в съот-
ветната комисия , се
осигуряват като ли-
ца, упражняващи тру-
дова дейност на из-
борна длъжност. Това
напомнят от Дирек-
ция „Бюро по труда”
в Перник като се позо-

вават на чл. 97, ал.4
от Изборния кодекс. В
параграф 1, т.3 от До-
пълнителните разпо-
редби на Кодекса за со-
циално осигуряване е
дадена легална дефи-
ниция на понятието
„осигурено лице” за
целите на кодекса. То-
ва е физическо лице,
което извършва тру-
дова дейност, за коя-
то подлежи на задъл-

“Смятам, че като народен представител мога да
отстоявам морални принципи в политиката, така че
обществото да бъде възстановено, а държавата от-
ново да получи одобрението на народа си. Защо-
то, когато е скъсана връзката между народа и дър-
жавата - няма народ, няма държава.”

“Работата ми като народен представител ще бъ-
де продължение на дейността, която започнах още
като заместник кмет и по-късно като областен уп-
равител.”, каза кандидатът за народен представи-
тел с №2 в листата на БСП Лява България Михаил
Михайлов. Една от основните задачи на областния
управител е привличането на инвестиции. В тази
връзка аз започнах  преговори с големи фирми от
Беларус, Италия и Германия, които са готови да
инвестират в големи мащаби на територията на Об-
ласт Перник.

“Удовлетворен съм, че като областен управител
успях да съдействам за изплащането на  забаве-
ни плащания на 900 миньори от Мини “Открит въг-
ледобив” в размер на 2 млн. лв., както и неразпла-
тените суми за ремонта на сцената на ДТ “Боян Да-
новски” в Перник за близо 760 000 лв.”, припомня
Михайлов.

Сред най-важните проекти, които като областен
управител с помощта на народните представители
от “Коалиция за България” той доведе до успешен
край, са уреденото финансиране за пътя Драгиче-
во - Рударци - Кладница - Селимица, пътя София -
Кюстендил през Драгичево, рехабилитацията на
язовирната стена на яз. Студена и ремонта на пре-
чиствателната станция за чисти води. Вече започ-
на ремонтът на спортна зала “Дружба”.

През годината на неговото управление Област
Перник спечели 12 проекта, приети бяха стратеги-
чески документи за развитието на региона, сред
които Стратегията за водния сектор и Учене през
целия живот.

Като областен управител Михаил Михайлов ини-
циира мащабна кампания под мотото “Силата на
България” съъ съдействието на националната ини-
циатива “Една детска сълза - една молитва”, в
която се включиха хиляди деца и младежи от об-
ластта с над 600 инициативи. Проведе форум от на-
ционално значение на тема “Патриотичното възпи-
тание на децата и на какво ни учи историята за на-
шето бъдеще” с участието на генералитета, акаде-
мичния състав, патриаршията, директори и учите-
ли, културни дейци, браншови организации и др.
Учреден бе Обществен съвет към областния упра-
вител, който промени логиката на отношенията
между държавните институции и гражданите, да-
вайки възможност на представители на различни
обществени групи да участват във вземането на
важни решения за развитието на региона. Прове-
ден бе благотворителен концерт за възстановява-
не на манастира “Св. Арх. Михаил” в гр. Трън. От-
личия за постигнати успехи в различни сфери по-
лучиха млади хора от областта и учители.

жително осигуряване
по чл.4 и за която са
внесени или дължими
осигурителни вноски.
Съгласно §1, т.1 от
Допълнителните раз-
поредби на Закона за
насърчаване на зае-
тостта за безработ-
но се смята лице, кое-
то е регистрирано в
Дирекция „Бюро по
труда”, не работи,
търси работа и има
готовност да започне
работа в 14-дневен
срок от уведомяване-
то му от Дирекция
„Бюро по труда”. В
чл.93, ал.1 от Избор-
ния кодекс изрично е
определен периодът
на заетост на сек-
ционните избирател-
ни комисии, а именно:
„Секционната избира-
телна комисия осъ-
ществява правомо-
щията си от деня на

назначаването до
приключване на съот-
ветния вид избор, пре-
даването на изборни-
те книжа и материали
в районната или об-
щинска избирателна
комисия и общинска
администрация и пос-
тавянето на видно
място пред секцията
на копието от подпи-
сания протокол по чл.
282 ал.6 или чл. 441, ал.
6 и на подписаната
разписка с числовите
данни от съответния
протокол”.

„Във връзка с това,
регистрираните без-
работни лица и служи-
телите на Дирекция
„Бюро по труда”
трябва стриктно да
спазват задълженията
си, съгласно  Закона за
насърчаване на заетос-
тта и Правилника за
прилагането му”, под-

черта директорът на
Бюрото по труда- Ро-
сен Симеонов.  Той до-
пълни, че съгласно изи-
скването на чл.18, ал.5
от Закона за насърча-
ване на заетостта,
безработните лица в
срок от 7 работни дни
от включването им в
заетост в секционни-
те избирателни коми-
сии е необходимо да
уведомят поделения-
та на Агенция по зае-
тостта за възникна-
лата промяна в декла-
рираните от тях об-
стоятелства. При
неизпълнение на посо-
ченото задължение,
служителите на Аге-
нция по заетостта са
задължени да прило-
жат разпоредбата на
чл.20, ал.4, т.7 от ЗНЗ,
а именно прекратяване
на регистрацията на
безработните лица.

Зоя ИВАНОВА рия е шампион по ранно пенсиониращи се хора - ефе-
ктивната средна възраст за пенсиониране в нашата
страна е под 60 години.

Министър Христосков припомни, че е привърженик
на автоматичните механизми в осигурителната систе-
ма, при които повишаването на очакваната продължи-
телност на живота да води до повишаване на възрас-
тта за пенсиониране. „Няма опасност пенсионната сис-
тема в България да фалира и да няма пари за пенсии,
дори и след 2030”, каза той в отговор на въпрос за На-
ционалната стратегия за демографско развитие на на-
селението. 

Вицепремиерът съобщи данни за изплатените еднок-
ратни помощи от 325 лв. във връзка с наводненията в
страната. „Общо 2229 пострадали от бедствията през
юни и август вече са получили еднократна помощ. Со-
циалните работници са на място в селищата, засегнати
от последните наводнения миналата седмица, помагат
на хората да попълнят документите и приемат молби“,
увери вицепремиерът Христосков. Очаква се да бъдат
подпомогнати общо около 4000 семейства на обща
стойност от 1,3 млн. лв. 

Подготвяме промяна в условията за получаването на
еднократната помощ за майки-студентки, която в мо-
мента е 2880 лв. Тъй като с това право масово се злоу-
потребява, идеята е едната част от помощта да се из-
плаща със заверка на първия семестър, а втората - на
втория, сподели министърът. За целта обаче е необхо-
дим ремонт в законодателството.

„Предвидено е увеличение на минималната работна
заплата с 40 лв. от 2015 г. Личното ми мнение е, че е
възможна минимална работна заплата от 400 лв.“, спо-
дели министър Христосков. Той посочи, че дори в мес-
тата с висока безработица има доста незаети работни
места, защото младите хора не искат да работят за
толкова малко пари. Вместо това те заминават да
търсят работа в други държави със значително по-ви-
соки възнаграждения. „В бюджета за следващата го-
дина ще заложим увеличение на заплатите на социал-
ните работници. Над 10 000 човека работят в системата
на МТСП и НОИ“, уточни министър Христосков.

Минималното увеличениена пенсиите от 1 юли 2014
няма да се отрази на правотона помощи за отопление

„Увеличението на пенсиите с 2,7 на сто от 1 юли 2014 г.
няма да се отрази на правото на хората да получават ене-
ргийни помощи. Тези, които са получавали такава помощ
през миналия отоплителен сезон, ще ги получават и през
този, ако нямат промени в другите си доходи“, заяви днес
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика
Йордан Христосков. Размерът на помощта за отопление
ще бъде коригиран, ако електроенергията поскъпне. „При
промяна на цената например с 5 процента, месечната по-
мощ ще се повиши от 65,72 лв. на 69,01 лв. За това ще бъ-
дат необходими още 4 млн. лв. от бюджета“, обясни минис-
тър Христосков. Той допълни, че служебното правителство
подготвя актуализация на държавния бюджет.

„Към днешна дата няма никаква опасност за пенсиите и
социалните плащания. В бюджета на НОИ постъпленията
са такива, каквито е предвидено да бъдат. През септември
изплащането на пенсиите дори започна по-рано“, каза ми-
нистър Христосков пред Нова телевизия.  „През август со-
циалните бяха изплатени навреме, така ще бъде и през
септември и през октомври“, категоричен бе той. По него-
вите думи при плащанията приоритет ще имат семейните
помощи за деца, след това интеграционните добавки на
хората с увреждания, месечните социални помощи и помо-
щите за отопление.

„Всички осигурителни системи в Европа са свързани със
старост. Пенсия се дава за това, че човекът е възрастен.
Системи, основани само върху прослужени години, имаше
в миналото. В България сега е така за служителите в спе-
циалните ведомства, които, за да се пенсионират, трябва
да имат само 27 години осигурителен стаж, две трети от
който да е кадрови“, обясни министър Христосков в отго-
вор на зрителски въпрос. Той изрази експертното си мне-
ние, че трябва да бъде въведена минимална възраст за
пенсиониране и в специалните ведомства, тъй като Бълга-
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БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., ПВЦ изолация - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 евро
12. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
13. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
16. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
17. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
18. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
20. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
21. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
22. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
23. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
24. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
25. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.

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

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

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

офис:13

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

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

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

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

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

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

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

2. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   - 22 000 лв.   
2. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 22. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 2 - 2- 2- 2- 2- 211111     0000000 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   00 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 73. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. - 27 900 лв. 
4. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 34. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    
5. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 15. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    - 19 900 лв.    
6. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 36. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  - 29 000 лв.  
7. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 37. Димова махала, ет. 3       -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.           -  23 500 лв.     
8. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 38. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.     - 18 000 лв.    
9. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 89. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   -  20 000 лв.   
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 610. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ11. Изток, ет. 2, ТЕЦ - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. - 23 000 лв. 
12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер.12. Мошино, ет. 2, тх., тер. - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.

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

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.- 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - - - - - 5959595959 000  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалов7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.мо, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет., тавански етаж,
дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о.дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.- 38 000 лв.
11. 11. 11. 11. 11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.
1111122222. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
1111133333. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, . Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Брестамахала Брестамахала Брестамахала Брестамахала Бреста - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111144444. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111155555. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111166666. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро
1111177777. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1111188888. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м
1111199999. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
2020202020. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
2222211111. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м
2222222222. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222233333. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222244444. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, освежен, необзаведен - 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.- 220 лв.
2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане2. Соф. шосе 2 стаи, в къща, с частично обзавеждане - - - - - 15151515150 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.
33333. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.- 100 лв.

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
5. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
6. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 25 000 лв.
7. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт - 29 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 39 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
10. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 90 кв.м - 83 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Отец Пайсии, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
11. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
12. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
13. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
4. Магазин, Ид.ц., ъглов, 76 кв.м - 1 200 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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Имоти, реклами8 29 септември 2014 г. Съперник

всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово по-

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

90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Ки-
рил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35
74

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

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

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-
шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.

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

Давам апартамент под наем, изгод-
но, кв. Изток, двустаен, обзаведен -
тел. 0897/668 608
Давам под наем, луксозни помещения

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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

Продавам или давам под наем  офис,
Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

Купува и наема, за
реални клиенти,

всякакви апартаменти

в Центъра и кварталите. 

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

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

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

двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

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

ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

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

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

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

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

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

От собствник
ОФИСИ под НАЕМ

в нова офис сграда,
 кв. Ив. Пашов площ

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669

ДАВАМ ПОД НАЕМ,
помещение
(магазин),

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

оживено място,
тел. 08888 74 595

Строителна
бригада

Извършва ремонт на
покриви и други

 - ТЕЛ. 0895/996 979
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на
услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,
свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съо-
ръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъедин-
яване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успеш-
ната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на еле-
ктрозахранването, както следва:

Пернишка област
На 29.09.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Перник - Св.св. Кирил и Методий; Твърди Ливади
На 29.09.2014 г. /09:00-12:00 ч/ - с. Бегуновци
На 29.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Велковци
На 29.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Радомир - Алеко Константинов; Ангел Кънчев;
Бачо Киро; Драган Цанков; Кирил и Методий; Милан Грънчаров; Ное
На 29.09.2014 г. /12:00-12:15 ч/ - Перник; Захари Зограф; Лом;

На 30.09.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Перник - Св.св. Кирил и Методий; Твърди Ливади
На 30.09.2014 г. /08:45-12:00 ч/ - Рударци - Борова Гора; Кало; Лаката; Лом; Перник;
Пловдив; Радомир; Смолян; София:
На 30.09.2014 г. /09:00-12:00 ч/ - Рударци - Балчик; Борова Гора; Боровец; Бургас;
Варна; Земен; Изгрев; Кало; Металург;  Михаил Дойчев; Пловдив; Самоков; Свищов;
Трън; Ястребец
На 30.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Радомир - Алеко Константинов; Ангел Кънчев;
Бачо Киро; Драган Цанков; Кирил и Методий; Милан Грънчаров; Ное
На 30.09.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Шипковица общ.гр.Трън
На 30.09.2014 г. /09:00-16:00  ч/ - с. Брисник общ.гр.Брезник
На 30.09.2014 г. /12:45-16:00 ч/ - Рударци - Вела Пеева; Гео Милев; Дабо; Камчия;
Капенешка; Марица; Москва; Оборище; Първи Май; Родопи; Розова Долина; Ропотамо;
Рударска; селимица; Стара Планина; Стефан Караджа; Хаджи Димитър; Черни Връх
На 30.09.2014 г. /13:15-16:00 ч/ - Кладница - Шипка;
На 30.09.2014 г. /13:15-16:00 ч/ - Рударци; Бузлуджа; Ваташка; Кало; Острица; Пирин;
Родопи; селимица; Средна Гора; Шипка
На 30.09.2014 г. /13:00-16:00 ч/ - Перник - Луда Яна

На 01.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Студена, Общ. Перник - Баба Тонка; Барбеш;
Бистрица;  Вардар; Вършец; Голо Бърдо; Ерма; Иван Вазов; Каражинец; Махала
Рулева; Местност Каражинец /и.р./; Простор; Разсадника; Рила; Родопи; Ропотамо;
Рулева; Сините Вълни; Стария Площад; Струма; Христо Ботев
На 01.10.2014 г. /08:45-16:00  ч/ - Боснек - Трети Март; Ален Мак; Божур; Бор;
Борич; Витоша; В.левски; Грамаге; Добри Дол; Духлата; Евлоги Агайн; Еделвайс;
Жива Вода; Иван Вазов; Игличе; Извора; Йордан Йовков; Клен; Кокиче; Ладивец;
Ливаге; Ловен Дом; Махала Влахова; Махала Джамбазка; Минзухар; Могиля;
Момина сълза; Незабравка; Н. Й. Вапцаров; Петрус; Ракита; Ранковица; Славей;
Стефан Караджа; Струма; Хаджи Димитър; Христо Ботев; Чакова; Явор; Яворов;
Ясен;
На 01.10.2014 г. /08:45-16:00  ч/ -Студена, Общ. Перник; Еверест; Илинден; Ком;
Магистрала; Махала Язовира; Младост; Мусала; Пролет; Рила; Сините Вълни; Черни
Връх
На 01.10.2014 г. /09:00-14:00 ч/ -  Битов абонат захранван от трафопост Тухларна
с. Милославци общ.гр.Трън
На 01.10.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Владимир, общ.Радомир
На 01.10.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Мрамор общ.гр.Трън

На 02.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Рударци - Арда; Божур; Вардар; Витоша; Гоце
Делчев; Добрич; Драва; Кракра; Кривуля; Лом; Несебър; Никола Вапцаров;
Опълченска; Перник; Поморие; Презвитер Козма; Силистра; София; Струма; Тинтява;
Христо Ботев; Черни Връх; Янтра
На 02.10.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Видрица общ. Брезник
На 02.10.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Перник - Калкас
На 02.10.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - с. Кондофрей, общ.Радомир.
На 02.10.2014 г. /10:00-14:00 ч/ - с. Дълга лука общ.гр.Трън
На 03.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Перник  - Бачо Киро; Божур; Васил Петлешков;
Лилия; Никола Козлев; Сергей Румянцев; Софийско Шосе; Стефан Караджа; Стоян
Заимов; Христо Ясенов

На 03.10.2014 г. /09:00-12:00 и 13:00-16:00 ч/ - с. Красава общ.гр.Брезник
На 03.10.2014 г. /09:00-16:00 ч/ - Радомир - Алеко Константинов; Ангел Кънчев;
Бачо Киро; Драган Цанков; Кирил и Методий; Милан Грънчаров; Ное,
На 03.10.2014 г. /10:00-14:00 ч/ - с. Проданча общ. Трън

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

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10
010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стацио-
нарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече
можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “Плано-
ви ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реал-
но време за всички планирани и непланирани прекъсвания на еле-
ктрозахранването в района, който ви интересува, както и за очаква-
ното време за възстановяване на захранването.

Още 30 нелегални имигранти
задържа столичната полиция
Служители на столичната полиция са задържали

о щ е  3 0  ч у ж д и  г р а ж д а н и ,  с р е д  к о и т о  9  д е ц а ,  в
квартал „Дружба“ 2 ,  съобщиха от  пресцентъра на
МВР.

Тази сутрин около 08.00 ч. е получен сигнал, че е
з а б е л я з а н а  г о л я м а  г р у п а  м ъ ж е ,  ж е н и  и  д е ц а  в
р а й о н а  н а  п о с л е д н а  с п и р к а  н а  м а с о в и я  г р а д с к и
транспорт .

С л е д  а к ц и я  н а  п о л и ц и я т а  и м и г р а н т и т е  с а
а р е с т у в а н и .  В с е  о щ е  н е  с а  и з в е с т н и  т я х н а т а
националност  и  произход.

По отношение на чуждите граждани предстои да
бъдат взети мерки от компетентните институции.

В събота 70 бежанци бяха задържани в София от
органите  на  реда .  В  Северния  парк ,  в  района  на
квартал „Илиянци“,  бе заловена група от 30 души.
П о - к ъ с н о  п р и  п р о в е р к а  в  с т о л и ч н и я  к в а р т а л
"Враждебна" на един адрес са установени 40 чужди
граждани, от които 33 мъже, 6 жени и едно дете.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия
на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие с изи-
скванията на действащото законодателство в страната,
компанията извършва планова подмяна на електроме-
рите на своите клиенти в Западна България. Молим
клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените долу ад-
реси, да осигурят представител на домакинството, който
да присъства на подмяната.
Подмяната на електромерите ще се извърши както след-
ва:
Пернишка област
На 29.09.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Перник - Св.св. Кирил и Ме-
тодий; Твърди Ливади
На 29.09.2014 г. /09:00-12:00 ч/ - с. Бегуновци

На 30.09.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Перник - Св.св. Кирил и Ме-
тодий; Твърди Ливади

На 03.10.2014 г. /08:00-16:00 ч/ - Перник  - Бачо Киро; Божур;
Васил Петлешков; Лилия; Никола Козлев; Сергей Румянцев;
Софийско Шосе; Стефан Караджа; Стоян Заимов; Христо Ясе-
нов

За повече информация, позвънете на денонощната те-
лефонна линия 0700 10 010, на цената на един градски
разговор според тарифния план към стационарен номер
в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg.
Вече можете да се възползвате и от уникалното ново он-
лайн приложение “Планови ремонти и аварии” на
m.cez.bg, за да получите информация в реално време за
всички планирани и непланирани прекъсвания на
електрозахранването в района, който ви интере-
сува, както и за очакваното време за възстанов-
яване на захранването.

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

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек тв филм /6 епизод/
13:40Приключенията на един Арлекин 4-
сериен тв филм /България, 2007г./,
14:35Английският съсед 4-сериен тв
филм /България, 2011г./, 1 серия,
16:00По света и у нас
16:20Малки истории /п/
16:30Дързост и красота тв филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците тв филм /9 епизод/
17:50Зелена светлина
17:55Парламентарни избори 2014:
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:25Парламентарни избори 2014:
20:50Спортни новини
20:55История.BG
21:55Светът на жив
22:25Парламентарни избори 2014:
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014: я
23:00Зелена светлина
23:05Комисар Монталбано
00:50Бързо, лесно, вкусно
01:00Здравето отблизо /п/
02:00Денят започва с Култура /п/
03:15По света и у нас /п от 20:00/
03:50Днес и утре /п/
04:10Светът на живо: П
04:40Дързост и красота тв филм

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Удобно място
да се скрия!

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

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

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

разума. От вас зависи да ги обедини-
те и да осъществите намеренията
си. Проявете разбиране към чужди-

те пропуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фи-

но, чрез малки красиви жестове, съв-
сем ненатрапчиво и дори няма да го
приемете като налагане, а молба за
взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с об-
ществени каузи, че мо-

же да забравите някои елементарни
неща. Слава, Богу, че имате прияте-
ли, иначе закъде сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориенти-

рате за нещата, които
ви водят към постига-

нето на целта ви. Важното е да не
помитате другите междувременно.
Бъдете великодушни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са вклю-
чени на максимална сте-

пен и сте готови дори да се борите
за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчни-

те финансови
средства могат да

станат причина за емоционални
проблеми. Затова пък ще имате
силата да прекратите вредните

модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хармонизира. Еди-
нствената опасност е да се впусне-
те в безкрайни спорове, които само

ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна

работа, която да ви харесва. А дали е
така, дали правите компромис със

себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите към

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емоцио-

нални недоразумения
у дома ви. Сетете се

да сеобадите на родителите си,
погрижете се за не-
щата около домакинс-
твото.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-вече от емоции-

те си, особено при пазаруване. Зара-
ди това може да се сдобиете с куп
неща, които не са ви нужни. Внима-
вайте!
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„Ìèíüîð” íà êîñúì îò êóïà „Áîðèñ Ãþäåðîâ”
Перничани могат да се гордеят с волейболния си отбор

дат двойно повече. Те-
зи, които дойдоха,
обаче бяха истински
ценители на играта.
И се възмутиха искре-
но от решението на
съдията Симеон Ива-
нов по време на мача
между „Орестиада” и
„Пирин”. С него бъл-
гарският съдия пода-
ри решителна точка
на български отбор,
като ощети комшии-
те от Гърция. Много
от зрителите скочи-
ха срещу сънародника
ни. И доказаха,че кога-
то се решават неща-
та на игрището, няма
наши и чужди. Има во-
лейболисти с главно
„В”. Волейболистите

Страницата подготви Яне Анестиев

на „Миньор” приклю-
чиха турнира с лошо
настроение. И нямаше
как да е иначе, когато
купата им се изплъзна
на косъм. И като че ли
забравиха, че всички
продължават да ра-
ботят или учат и иг-
раят волейбол, защо-
то и за тях той е с
главно „В”. А срещу
тях имат истински
професионален клуб. С
организация и пари, за
които в Перник, пора-
ди една или друга при-
чина само си мечтаем.
Впрочем, всички под-
робности около сре-
щите ще прочетете
на нашата страница.
Утре ще има още.

надяваме, че на мачо-
вете от първенство-
то в залата ще дой-

Наградиха президента
на турнира в Перник

Почетният президент на „Миньор”  Геор-
ги Първанов пропътува стотици километри
вчера, за да може да пристигне на финала
на турнира „Борис Гюдеров” между отбо-
рите на „Миньор” и „Пирин”(Разлог). Той
реагираше бурно на всяка спечелена точка
от перничани и изразходи доста емоции по
време на мача, а след него получи плакет и
фланелка на отбора. Всички разбраха, че в
миналото и той е тренирал волейбол в „Ми-
ньор” при треньора Славчо Жотев, а след
като благодари за наградата, Георги Пър-
ванов обеща, че ще помогне на отбора за
неговото нормално в организационен ас-
пект пребиваване в Суперлигата. А помощ-
та наистина е необходима, защото първият
мач вече чука на вратата. На 18 октомври е
първото домакинство на миньорци сре-
щу отбора на „Левски боол”.

14-ия турнир „Борис
Гюдеров” може да се
нарече исторически с
пълно основание. За
първи път той е меж-
дународен, за първи
път на турнира дойде
президент в лицето
на Георги Първанов,
за първи път беше
връчена преходна ку-
па, за която ще чете-
те в утрешния ни
брой и т.н. Зрители-

те в зала „Борис Гюде-
ров” видяха наистина
качествени мачове.
Друг е въпросът, че
бяха малко за стандар-
тите на волейболен
Перник. А разгласата
беше добра, дразните-
лите в лицето на гос-
туващите отбори –
от класа. Все пак „О-
рестиада” е играл на
файнъл фор в шам-
пионската лига. Да се

“Миньор” - “Пирин” 2:3
една точка не ни стигна

Миньорци започнаха финала повече от
устремно и набързо поведоха с 6:1. Бързо
обаче разбраха, че морето не е до колене и
гостите изравниха за 6:6. Последва гонит-
ба в точките до 12:12 . След това обаче гос-
тите се откъснаха първо със 17:14, след то-
ва увеличиха преднината си, за да стигнат
до  убедителното 25:19 в тяхна полза. Вто-
рият гейм започна точка за точка и про-
дължи до финалните моменти. Тогава пер-
ничани направиха няколко добри атаки,
Любослав Симеонов постигна ас и резул-
татът стана 24:20. Тук домакините като че
ли се уплашиха, че ще вземат гейма, до-
пуснаха след три грeшки гостите да на-
малят преднината им до 23:24. Последва
обаче резултатна атака на Камен Каменов,
която донесе 25-та точка и частта приклю-
чи при 25:23. Третата част също започна с
гонитба в точките и първата пауза дойде
при резултат 8:7 за отбора на „Миньор”.
След това домакините поведоха с две точ-
ки, но гостите изравниха. Все пак, вторият
таймаут дойде при 16:15 за  перничани. Та-
ка точка до точка се стигна до края, когато
чудесна блокада на Любослав Симеонов
фиксира крайното 25:23 в гейма. В четвър-
тия гейм началото бе повече от добро за
миньорци, които поведоха със 7:3 и прину-
диха треньора на гостите Йордан Мицин да
взима таймаут точка преди техническата
пауза. Преднината на миньорци от четири
точки се задържа до 22:18. Тогава гостите
изравниха при 22:22, последваха два про-
пуснати мач-бола, за да се стигне до ус-
пешна блокада на Гаджанов да 27:25 за
“Пирин” и изравняване при 2:2. Стигна се
до тайбрек, в който гостите поведоха от са-
мото начало, за да приключат гейма при
15:7  и 3:2 в тяхна полза. 

“Орестиада” - “Славия” 3:0
гърците станаха трети с лекота

Мача за третото място противопостави
два неравностойни отбора. Участника в
гръцкия елит „Орестиада” явно беше по-
класния тим в мача срещу изпадналия във
втория български волейболен ешелон
„Славия”. През първия гейм, поне до сре-
дата му, славистите се опитваха да се про-
тивопоставят на гърците и го правеха ус-
пешно. До известна степен това се дълже-
ше на факта, че треньорът на гостите Вели-
костас извади чужденците от състава си и
явно играеше с част от резервите си. Все
пак частта завърши при 25:21 на „Орестиа-
да”. Във втория гейм разликата стана осе-
заема и без да се напрягат особено гръц-
ките волейболисти спечелиха с 25:16. В
третия гейм паритетът в резултата вървя
до 10:10. След това последваха силните
минути за волейболистите от „Орестиада”
и гостите дръпнаха с 20:14,за да „затворят
гейма и срещата съответно с 25:17 и 3:0
гейма.

В четвъртия гейм во-
лейболистите на „О-
рестиада” поведоха с
11:7, след това допус-
наха разликата да бъ-
де сведена само до ед-
на точка при 12:13,
но до края бяха пове-
че от убедителни и
недделяха с катего-
ричното 25:17, за да
докарат нещата до
тайбрек. В него пър-
вата част започна с
леко предимство на
тима от Разлог и по-
летата бяха размене-
ни при 8:6 в полза на
„Пирин”. Последваха
още две точки за бъл-
гарския отбор и пред-
нината му стана вну-
шителна при 10:6. А
диалозите между
треньорите Мицин и
Великостас (всеки на
собствения си език)
развеселиха публика-
та. На гостите обаче
не им беше особено
весело, защото загу-
биха гейма след скан-
дал в края. ”Пирин”

Вторият мач от
турнира „Борис Гюде-
ров” противопоста-
ви отборите на „Пи-
рин”(Разлог) и гръц-
кия „Орестиада” и бе-
ше значително по-ос-
порван. В първия гейм
гръцките гости, в
чиито редици има и
трима чужденци в ли-
цето на австралие-
ца Томпсън и амери-
канците Станфорд и
Ман, поведоха с 9:4,
но при 15:15 резулта-
тът беше изравнен.
Равенствтоо се за-
държа до самия край
на гейма, в който во-
лейболистите от Раз-
лог се оказаха с по-
здрави нерви и спече-
лиха с 25:23. Във вто-
рата част след оспор-
вано начало гърците
отново поведоха, но
този път не пропус-
наха да спечелят по-
бедата с 25:20. Трета-
та част предложи
много емоции. „Пи-
рин” водеше убеди-
телно до срещата на
гейма с четири точки
аванс, но при 16:16 си-
лите се изравниха.
Последва луда гонит-
ба в точките, която
можеше да завърши с
победа и да гърците,
и за българите. В
крайна сметка отно-
во българският тим
се оказа с по-здрави
нерви в решителните
моменти и геймът
беше спечелен с 32:30.

„Пирин”(Разлог) – „Орестиада” 3:2
и глупав съдийски скандал в края

поведе с 14:10 и се
виждаше победител.
Тогава последваха че-
тири поредни точки
в актива на гърците
и равенство. При
16:16 атака на гърци-
те беше отсъдена в
аут и  гърците се
разсърдиха и тръгна-
ха да си ходят. Тогава
първият съдия на ма-
ча отсъди точка в
полза на „Пирин” и
срещата свърши.
След това се скара с
публиката, която нас-
тояваше, че атаката
на гостите от „О-
рестиада” е добра.
Гърците обаче се
проявиха като джен-
тълмени и до по-се-
риозна разправия не
се стигна. Гърците
даже се отказаха от
обеда си,за да не се
променя програмата
на турнира и среща-
та за третото
място да се играе как-
то е по програма от
15,00 часа..



АПРОПО

РАДОМИРСКИЯТ РЕФЕРЕН-
ДУМ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ПО- ОБЪ-
РКВАЩ И ОТ ПРЕФЕРЕН-
ЦИАЛНИЯ ВОТ. Местната уп-
рава и инициативният комитет
тръгнаха по агитация за пра-

вилно гласуване. Въпросът е така поста-
вен, че отговор с “Да” значи “Не” и обрат-
ното. Отговаряш положително и не искаш
концесии на природни полезни изкопаеми
на територията на Общината. Отговаряш от-
рицателно и искаш концесии и работни
места. А начинът, по който е зададен въп-
росът в бюлетината, не подлежи на комен-
тар, щото ще обърка и самия коментатор.
Има и друга реална опасност- референду-
мът да ошашави радомирския избирател
до такава степен, че да обърка квадратче-
то на интегралната бюлетина за парламен-
тарните избори. Докато умува дали “Не”
значи “Да” като нищо ще се насмете във
втората тъмна стаичка, та ще даде властта
на концесия на когото не трябва. И после
ще пита за работни места, ама ще трябва
да изчака до следващия местен референ-
дум. Когато не се знае дали няма да е об-
ратното- “Да” да значи “Не”.

АКО ОБЩИНАТА ИЗЛЕЗЕ НА ЧЕР-
ВЕНО В КРАЯ НА ГОДИНАТА, ТО ЩЕ
Е ЗАРАДИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
по окосяване на паркове, градинки и
всякакви зелени площи. Кога е било в
края на септември целият град да се е раз-
зеленил като на Цветница? Като прибавим
кишавото лято, когато местната управа се
охарчи с разноски по втора коситба, поло-
жението става селскостопанско. Обилните
септемврийски дъждове подкараха трева-
та да расте като в късна пролет, а косачите
явно са неподготвени. Лошо е и че Общи-
ната няма къде да пласира тревния фураж.
Арендаторите са същите - само косят и
хвърлят сеното, ако не го запалят. Няма ги
текезесарските крави, които лапаха окосе-
ното като топъл хляб. Остава вариантът да
се кандидатства за приза “Най- зелена об-
щина на Балканите”, обаче там напливът е
огромен и шансовете нищожни.

ТЪКМО БЯХМЕ ПОЧНАЛИ ДА ЗАБ-
РАВЯМЕ ЗА БЕЖАНЦИТЕ, И ТЕ НИ
СПОХОДИХА С ВТОРА ВЪЛНА. Да пита
човек за какъв дявол бяха тия загражде-
ния по границата, щом каналджиите за-
почнаха да ги стоварват като екскурзиан-
ти насред София. А след случката в Бела
вода от ония дни, всяка сутрин вече
трябва да се ослушваме като излезем от
къщи да не чуем онова характерно ара-
бско “мерхаба”.

1229 септември 2014 г.
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Това стана ясно след дебата проведен  в събота

В Брезник – пиян
и без книжка зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Брезнишки полицаи засякоха шо-

фьор, който седнал зад волана не само
пиян, но и без книжка. Управляваният
от него автомобил „Фолксаваген Голф”
бил спрян за проверка в късните часо-
ве на нощта на ул. „Георги Бунджулов”
в града. При проверка с техническо
средство за употреба на алкохол се
оказало, че 24-годишният Р.В. от Брез-
ник е обърнал някоя и друга чашка,
преди да седне зад волана. По-лошото
било, че младежът подкарал голха не
само пиян, но и без свидетелство за уп-
равление на моторно превозно средс-
тво. Провинилият се пред закона брез-
ничанин отказал кръвна проба за хими-
чен анализ, но срещу него е започнато
бързо производство.

си обясняват един на
друг каква е и темата
на допитването и
каква е крйната цел
на местния референ-
дум.

Въпросът, на който
радомирци трябва да
отговорят на 5 ок-
томври, паралелно с
парламентарните из-
бори, е „Съгласни ли
сте Община Радомир
да не одобрява ус-
тройствени планове,
предвиждащи добив и
преработка на под-
земни богатства”.
Допитването бе про-
вокирано от намере-
нията на фирма „Геос-
тар майнинг”, да рови
за злато  местнос-
тта „Вакарелец” в
землището на с. Горна
Диканя, за което тя
получи концесия. Зла-
тодобивната компа-
ния бе преборена в съ-
да от Инициативния
комитет, чиято кау-
за е да опази чиста
природата на Радо-
мирско.

За да има успех до-
питването с „ДА”
трябва да гласуват

Любомира ПЕЛОВА
Чистата околна

среда е общата посо-
ка, в която гледат
радомирци. Това ста-
на ясно след т.н. де-
бат в събота, в кой-
то участваха пред-
ставителите на
Инициативния коми-
тет за предстоящия
местен референдум
и патриотичното
сдружение „Бащино
огнище”. Самата
формулировка  „де-
бат” ппредполагаше
спор. Такъв обаче
нямаше, просто за-
щото и двете стра-
ни отстояваха теза-
та за опазване на
природата и разви-
тието на такива
дейности, които ще
осигуряват препи-
тание на жителите
на Радомирско и ще
пазят водата, въз-

Започва третото издание
на Младежката академия

Милена ПЕТРОВА
Започва третото издание на Младеж-

ката академия “Перник на младите”. В
нея могат да участват младежи на въз-
раст между 14 и 24 години от Перник и
региона, които имат желание да натруп-
ват нови знания и умения. Младежката
академия се организира с подкрепата на
Община Перник и Националния младеж-
ки форум. Нейният първи етап ще се
проведе в периода 30 октомври – 2
ноември 2014, като разходите за настан-
яване, храна и материали се поемат от
организаторите.

Младежка академия “Перник на мла-
дите” 2014 е място, където младите хора
придобиват уникални знания и умения
по неформален начин. Академията дава
възможност за изява, участниците се
научават как да осъществяват идеите
си, да опитат нещо ново, дори да про-
менят начина си на мислене и живот.
Младежката академия е неповторимо
приключение, в което младите хора ед-
новременно се забавляват и учат нови
неща.

Всички, които желаят да се включат
могат да го направят на адреса на Кон-
султативния съвет за младежка полити-
ка- http://ksmp-pernik.com/akademia
2014, като крайният срок за записване е
10-ти октомври.

ционна кампания сред
хората от общината,
така че те да са ная-
сно какво ги питат,
за да могат и да отго-
ворят правилно – все-
ки според своята лич-
на гледна точка.

Според предкеда-
теля на Инициатив-
ния комитет Асен Ве-
лев разяснителни ме-
роприятитя е имало
в Извор, Горна и Дол-
на Диканя, Горни и
Долни Раковец, Сте-
фаново, в Дрен, но се
разчита и на връзкта
между жителите на
общината, които ще

духа, земята в този
край от замърсява-
не. Кметът на общи-
ната Пламен Алексие-
в бе секундант и от-
мерваше точното
време на отговори-
те.

За присъстващите
в залата любопитна,
но и приятна гледка
бяха облечените в на-
родни носии предста-
вители на „Бащино ог-
нище”. Председа-
телят на сдружение-
то Ивйло Шопски
съобщи, че така те
ще бъдат пременени
на всички по-важни
събития.

Спор както по тема-
та на референдума,
така и от необходи-
мостта от провежда-
нето му няма, но
Ивайло Шопски попи-
та дали е била прове-
дена добра информа-

повече половината
от гласувалите на
последните местни
избори, т.е. близо 5
000 души. Ако резул-
татът е положите-
лен, оттук натътък
всяка фирма, която
има инвестиционно
намерение за проуч-
ване на подземни бо-
гатства на радомир-
ска територия, ще
пита местните съг-
ласни ли са или не за
бъдещите им дей-
ствия.

От Инициативния
комитет смятат, че
референдумът ще бъ-
де добра реклама за
Радомир за привлича-
не на нови инвести-
ции в областта на
екологичното земеде-
лие и биохрани, разви-
тие на спорт,тури-
зъм, допитването би
гарантирало дългос-
рочно запазването на
екосредата в района.

Асен Велев деклари-
ра съпричасност към
каузата на „Бащино
огнище” за запазване-
то на SOS- детското
селище в Дрен.

Клуб „Рахила Ангелова” огласи
кв. „Даскалово” с песни и танци

да поздравим родени-
те през този период.
В нашия клуб члену-
ват 185 души. Той е
може би най-големия в
община Перник. За съ-
жаление залата не мо-
же да ни събере всич-
ките затова се раз-
пределяме в различни
дни, сподели председа-
телката на клуба Ива-
нка Стоянова и поз-
драви празнуващите
да бъдат много здра-
ви и все така темпе-
раментни.

В клуба е сформира-
на и певческа група
„Росна китка” с ръко-
водител Георги Ка-
рамфилов. Атрактив-
ните самодейци прос-
лавят града ни в цяла-
та страна в различни
участия и конкурси.
Групата е носител и

на множество прес-
тижни награди, кои-
то са доказателство
за таланта им.

През този месец
празнува и най-въз-
растният член на клу-
ба Станка Величкова,
която става на 86 го-
дини. „Цял живот съм
се трудила, сега е ве-
че време да се радвам
на вас младите. Рад-
вайте се на живота и
не се ядосвайте, за-
щото годините
летят”, посъветва
баба Станка.

Щастливите въз-
растни хора редовно
ходят и на екскурзии,
за да се радват на кра-
сивите забележител-
ности в страната ни.
Освен това не про-
пускат и почивката
на море.

Милена ПЕТРОВА
Най-големият пен-

сионерски клуб „Рахи-
ла Ангелова” в кв. Дас-
калово огласи мес-
тното читалище с
много песни и танци.
Поводът за веселба-
та на възрастните
хора бе празника на
рождениците през
този месец. Виновни-
ците затова бяха
Станка Иванова,
Станка Величкова,
Цветанка Николова,
Йорданка Музийска,
Бона Георгиева, Мил-
ка Найденова, Генади
Христов и Фидан
Стоянов, които по
традиция почерпиха
за здраве и късмет.

„От години се съби-
раме всеки последен
четвъртък на месеца,
за да се повеселим и


