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ни комбинации – уда-
рите извършавалиу
четирима, двама, дори
от един солов за мо-
мента играч. Разбити
и ограбени са хале в
квартал „Радина чеш-
ма”, къща в съседния
квартал „Стара чеш-
ма”, работилница в
центъра на областния
град и кафе-аперитив.
Откраднати са мно-
жество електрически
машини, скоростни ку-
тии от автомобили,
мобилен телефон, ин-
струменти и електри-
чески проводници.

В резултат на неп-
рекъсната работа и
проведени множество
процесуално -следс -
твени действия са ус-
тановени и задържа-
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Половината от тях – тийнейджъри на възраст между 15 и 17 години
Любомира ПЕЛОВА

Осемчленна банда,
половината от члено-
вете на която се ока-
зали в тийнейджърска
вързаст, е вършала из
Перник, извършвайки
серия кражби на тери-
торията на облас-
тния град.

Криминалисти от
Първо районно управ-
ление „Полиция” са
разкрили четири слу-
чая на посегателства,
при които са изчезна-
ли машини, инстру-
менти, авточасти и
електрически провод-
ници. Кражбите са из-
вършени през месеци-
те март, май, юли и
септември тази годи-
на. Престъпната гру-
па действала в различ-
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Луди – млади
Полицаите го подкараха на

протести баш когато са най-
необходими на властта – преди
изборите и по време на тях. Усетиха, че слу-
жебното правителство може и да пообе-
щае нещо, затова пробваха изпитаната ме-
тодика на предупредителните стачки с
идеята да запазят ранното си пенсионира-
не.

Явно и на полицаите им се живее, докато
са млади. Отидат ли във възрастта на
„старческата немощ”, както се изрази со-
циалният министър Христосков, вече няма
да им е до пенсия. Младостта не е порок,
лудостта също. Нищо, че от министерс-
твото определят бунтовете им като на-
лудничави, без да смеят да им го кажат ди-
ректно. Щото властта се крепи на щитове-
те и палките на униформените.

Важното е, че за пореден път се повдига
въпросът има ли в България луди за пен-
сия? Луди няма, обаче и пенсии няма. Така
предизборният пъзел не може да се нареди
поради липса на съответните атрибути.
Разчита се полицаите да полудуват докато
са млади, а после да се укротят. С възрас-
тта идва и помъдряването, а на България
са нужни мъдри хора – днес и особено утре.
Предстоят тежки реформи, а само опитен
и помъдрял на барикадите полицай може да
проведе задължителните активни мероп-
риятия за справяне с безредиците.

Валентин ВАРАДИНОВ

ни в различни периоди
от време извършите-
лите. Четирима от
тях са на възраст
между 20 и 29 години.
В бандата обаче уча-
стват и четирима не-
пълнолетни на въз-
раст 15-17 години.
Пълнолетните са кри-
минално проявени, за-
държани са многок-
ратно за кражби. Два-
ма от тях дори имат
условни присъди и
пробации. Част от
откраднатите вещи
са намерени и иззети.

Работата по започ-
натите досъдебни
производства про-
дължава.

Престъпления про-
тив собствеността
са структуроопредел-

„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
набира кандидати за участие в

курс за КРАНИСТИ
I-ва и II-ра степен

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

За информация и записване
тел. 076681018, 076681016 и

email: hr@stomana.bg

Силвия ГРИГОРОВА
Вчера  работещите

в „Топлофикация
Перник” и „Мини от-
крит въгледобив” не
протестираха. На
въпроса- това озна-
чава ли, че  пробле-
мът с издължаване-
то на НЕК за произве-
дената електроенер-
гия е решен, изпълни-
телният директор
на ”Топлофикация
Перник”- инж. Кремен
Георгиев заяви: ”Не,
проблемът с изплаща-
нето на дължимите
суми за електроенер-
гия от НЕК както към
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ящи за Пернишка об-
ласт, признават от
полицията. Миналата
година са били регис-
трирани общо 1347,
като от тях кражби-
те са 1160. Затова от
полицията полагат
усилия за по-висока

разкриваемост на по-
добен род престъпле-
ния, които са с висок
обществен отзвук,
тъй като тровят
ежедневието на граж-
даните и създават
лош лош имидж на ор-
ганите на реда.

нашето дружество,
така и към другите
т о п л о ф и к а ц и о н н и
предприятия, не е ре-
шен. Надяваме се на
джентълменската ду-
ма на министъра на
енергетиката, че най-
късно днес ще бъде
подписано споразуме-
ние между Минис-
терството на иконо-
миката и енергетика-
та и топлофикацион-
ните дружества. В
него би трябвало да
бъде разписан график
за издължаване на су-
мите за произведена-
та електроенергия

ÃÐÈÏÚÒ ÈÄÂÀ,
ÍÎ ÄÐÓÃ ÏÚÒ

от топлофикациите
в страната, на които
НЕК е длъжник. Вярва-
ме, че министърът
ще изпълни поетия
ангажимент. Ако оба-
че до края на днешния
работен ден споразу-
мението не е подпи-
сано, това за нас ще
означава, че управл-
яващите не възна-
меряват да удържат
на дадената дума.
При това положение
със сигурност про-
тестите ни ще про-
дължат, но не тук, в
Перник, а в София,
пред Министерство-

Протестиращи дават последна възможност на управляващите
то на енергетиката,
за да ни чуят по-
ясно”. На въпроса- ис-
кането за оставки на
изпълнителните ди-
ректори на НЕК и ЕСО
още ли е в сила, Кре-
мен Георгиев отгово-
ри: ”Причината да ги
поискаме е неправо-
мерното ограничава-
не на графиците за
производство на еле-
ктроенергия по ком-
биниран способ. Не
може да ни налагат
от 1ч до 4ч, напри-
мер, да не произвеж-
даме електроенергия.
Това означава пароге-

нераторът да спре
работа, което значи
да спре и производс-
твото на топлоенер-
гия. Това води до ге-
нериране на сериозни
загуби от производс-
твото и отрицател-
ни финансови резул-
тати за топлофика-
ционните предприя-
тия, каквото е наше-
то, което произвеж-
да електроенергия по
комбиниран способ.
Затова, ако тази по-
рочна практика не бъ-
де променена, то на-
шето искане за остав-
ки е в сила”.
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Ãëîáåíèòå ïóøà÷è çàâåæäàò äåëà ñðåùó ÐÇÈ
През 2013-та година не е събрана нито една глоба
Зоя ИВАНОВА

Наложените от кон-
тролните органи гло-
бите за пушене на
закрито не само не се
събират, но и масово
се оспорват в съда
както от наказаните
клиенти, нарушаващи
нормативната уредб,
така и от собствени-
ците на заведения.
Нелицеприятният
факт бе огласен от
Регионалната здравна
инспекция в Перник,
откъдето алармира-
ха, че въпреки съста-
вените актове, нало-
жени във връзка с въ-
ведената тотална
забрана за тютюно-
пушене в закрити по-

мещения, в касата не
е влязъл нито лев от
тях.

Д-р Антоанета Гри-
горова, директор на 
РЗИ- Перник, каза, че
въпреки това  ще се
търсят начини, ще се
работи съвместно и с
полицията при про-
верките. Те не са спи-
рали и през лятото,
но сега, със застуд-
яването на времето,
инспекторите отно-
во засилват контро-
ла. Ще бъдат извър-
шени масови проверки
в кафенета и ресто-
ранти.  Според Закона
за здравето всеки,
който пуши на закри-
то, се наказва с глоба

МВР с приз за осигурен
достъп до информация

Любомира ПЕЛОВА
Министерството на вътрешните ра-

боти при служебното правителство бе
отличено с грамота в категорията
„Институция, най-добре организирала
предоставянето на информация за
граждани”. За дванадесети пореден
път Програма Достъп до Информация
връчи годишни награди за принос в
областта на свободата на информа-
ция. Така в страната ни се отбеляза
Международният ден на правото – 28
септември.

Сред мотивите, с които организато-
рите са номинирали вътрешното ми-
нистерство за това отличие, е записа-
но, че само за няколко седмици слу-
жебният министър Йордан Бакалов и
заместниците му са направили голе-
ми стъпки за подобряване прозрач-
ността в работата на МВР.

От ПДИ отбелязват, че в интернет
страницата на министерството е пу-
бликувана цялата полицейска статис-
тика за регистрирана и разкрита
престъпност от 2000 година насам, от-
четни доклади и стратегически доку-
менти. Подобна статистическа инфор-
мация вече се качва и актуализира и
на ниво областни дирекции на поли-
цията. Постигнат е сериозен напре-
дък при осигуряването на публичност
чрез сайтовете на различните инсти-
туции към МВР.  За пример организа-
торите на наградата посочват сайта
на Националния институт по кримина-
листика и криминология, където са
публикувани десетки научно-прилож-
ни изследвания. Цялостната оценка е,
че значително е подобрена политика-
та на вътрешното министерство по
предоставяне достъп до обществена
информация на граждани.

На официалната церемония в Дома
на Европа наградата получиха замес-
тник-министрите Филип Гунев и Ан-
дрей Янкулов.

от 300 до 500 лева, а
при повторно нару-
шение санкцията ска-
ча на 500 до 1 000 ле-
ва. Глоби се налагат
както на физически,
така и на юридически

Любомира ПЕЛОВА
РИК - Перник опреде-

ли секциите, които са
пригодени за гласува-
не на хора с увредено
зрение и увреждания
на опорно-двигател-
ния апарат. За регио-
на те са общо 9. Сек-
циите са с рампи и с
места за паркиране. В
община Перник с оси-
гурен достъп за хора-
та с увреждания са
три секции, разполо-
жени в различните ра-
йони на града- в Про-

Девет са секциите в региона,
пригодени за хора с увреждания

фесионалната гимна-
зия по техника и
строителство „Арх.
Йордан Миланов” в
квартал Мошино, в
читалище „Просве-
та” в квартал Църква
и в основно училище
„Св. Иван Рилски”. Две
са секциите, пригоде-
ни за инвалиди в град
Брезник. Те са разполо-
жени на първия етаж
в читалище „Просве-
щение” в центъра на
града. В Ковачевци хо-
рата с увреждания ще

могат да гласуват в
секция, разположена
на първия етаж в
сградата на Дома-па-
метник „Георги Ди-
митров”, в Трън- в
секция в сградата на
СОУ „Гео Милев”, а в
Земен – в секция в
сградата на местно-
то читалище. Приго-
дена за инвалиди сек-
ция има и в Радомир.
Тя се намира в сграда-
та на основно учили-
ще „Христо Смирнен-
ски” .

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014Г.

лица неспазили прави-
лото в закрити об-
ществени помещения
да не се допуска тю-
тюнопушене. При ед-
ноличните търговци
санкцията е от 1 000

до 1 500 лева и от 1
500 до 3 000 лева за
второ провинение. А
при юридическите ли-
ца наказанието започ-
ва от 3 000 и стига
до 10 000 лева.

Как ще се гласува
експериментално?

Любомира ПЕЛОВА
В експерименталното машинно гласу-

ване може да участва всеки избирател,
независимо дали е гласувал с хартиена
бюлетина. Гласува се първо с хартиена-
та бюлетина, след това - по желание и
машинно, като избирателят ясно заяв-
ява желанието си на председателя на
СИК.  В избирателния списък в графа
„забележки” се отбелязва, че избира-
телят е гласувал в експерименталното
машинно гласуване, поясняват от прес-
центъра на ЦИК.

За резултатите от експерименталното
машинно гласуване СИК съставя отде-
лен протокол по образец, утвърден с ре-
шение на ЦИК.

Изпълнител на провеждането на експе-
рименталното машинно гласуване е
„СИЕЛА НОРМА”АД. Изпълнителят има
задължение да извърши всички необхо-
дими дейности,в т.ч.логистика, транспор-
тиране, инсталиране, деинсталиране, тес-
тване, техничеческа поддръжка и ока-
зване на техническа помощ и съдей-
ствие, обучения на РИК и СИК и др., за
провеждане на експерименталното ма-
шинно гласуване.Изпълнителят се анга-
жира да осигури експертна помощ за
СИК като в периода от 6.00 до 24.00 часа
на 5 октомври 2014 г. да осигури теле-
фонна линия/и за оказване на техничес-
ка помощ/консултации за експлоатация
на машините за гласуване, както и тех-
нически персонал за поддръжка и съ-
действие в секциите, където ще се про-
веде експериментално машинно гласу-
ване. В случай на неотстранима повреда
на някоя от основните машини изпълни-
телят се ангажира в рамките на 40 мину-
ти да подмени повредената машина.

За приемане на изпълнението по дого-
вора е необходимо  да се подпише про-
токол между представител на Изпълни-
теля и съответната СИК за осигурената
от изпълнителя техника и изпълнени
дейности по инсталиране, деинсталира-
не, тестване, техническа поддръжка,
оказано съдействие и др. при провеж-
дане на  експерименталното машинно
гласуване в секциите.

Милена Петрова
Българските деца

учат най-малко в Ев-
ропа. Това е един от
основните фактори
за ниското ниво на
грамотността у нас,
обяви експертът от
образователното ми-
нистерство Евгения
Костадинова по време
на дискусия за просве-
тата.

Учениците у нас не
само започват обра-
зованието си най-къс-
но, но и прекарват

Децата ни учат най-малко в Европа
най-малко време в
класната стая, като
същевременно се рад-
ват на най-дългите
ваканции.

Най-яркият пример
са първолаците в Бъл-
гария, които стоят
малко под 400 астро-
номически часа го-
дишно в училище. В
съседна Румъния
връстниците им пре-
карват в клас 600, във
Франция – над 800 ча-
са.Първенци по този
показател са в Люк-

сембург, където най-
малките ученици пос-
вещават по 1008 часа
годишно на образова-
нието си. Учебната
година у нас също е
сред по-кратките –
средно 185 дни за це-
лия курс на обучение
(I-XII клас) при 200 в
останалите европей-
ски държави. В Ав-
стрия например и мал-
ки, и големи ученици
залягат над уроците
от 1 септември до 11
юли.
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На 14 октомври в Перник гостува Теодоси Спасов

Партиите събраха над
половин милион от

симпатизанти и кандидати
Зоя ИВАНОВА

Милена ПЕТРОВА
Новият сезон на

КО “Орфей” тръгна
по вода. Символично
за начало на първия
за тази есен концерт
диригентът Райчо
Христов бе избрал
“Музика на водата”
на Хендел. Публиката
възнагради с горещи
аплод0исменти со-
листите проф. Лидия
Ошавкова - флейта и
Фарадж Акбаров -
кларинет. В изпълне-
ние на проф. Ошавко-
ва прозвуча “Концер-
т за флейта и оркес-
тър” от Телеман и
“Концертино за
флейта и струнен
оркестър” от Дони-
цети. Младият Фа-
радж Акбаров изпъл-
ни виртуозно “Вариа-
ции за кларинет и ор-
кестър” от Росини.

Проф. Ошавкова не
за първи път свири с
музикантите от ор-
кестъра и преди кон-
церта сподели, че ги
уважава заради тех-
ния професионали-
зъм и винаги с удо-
волствие идва в Пер-
ник. С диригента Рай-
чо Христов пък я
свързва дългогодиш-
но професионално
сътрудничество.

Проф. Лидия Оша-
вкова е преподава-
тел по флейта в Му-

зикалната академия в
София, където е за-
вършила и образова-
нието си. Възпита-
ничка е на френската
флейтова школа.
Нейни учители са би-
ли Жан-Пиер Рампал и
Ален Марион.

Проф. Ошавкова е
дългогодишна първа
флейта на Софийска-
та филхармония. Ос-
новател е на “Нов ка-
мерен ансамбъл” и на
“Ladies chamber or-
chestra”. Професор
по флейта е в МА
“Панчо Владигеров”
в София. Изтъкнат
солист на нашите и
световните сцени.
Изнася концерти в
Италия, Испания,
Люксембург, Герма-
ния. Свири в големи-
те зали “Бунка Кай-
кан” в Токио, камерна
зала на Берлинската
филхармония, “Scuola
Grande San Roccho”
във Венеция. Била е
гост професор в
Гърция, Турция, Ко-
рея, Япония, Герма-
ния, Франция. Член е
на италианската
флейтова академия
“Flutissimo”. Била е
първа флейта на
Фестивалния оркес-
тър - София и на
Симфоничния оркес-
тър към лятната
академия “Chiggana”

в Сиена, Италия. За-
писала е 3 CD-та за
“Гега Ню”, София, 2
за “Дивертименто”,
Виена и за “Конкорд”,
САЩ.

Фарадж Акбаров е
роден в Азърбайджан
и учи в МА “Панчо
Владигеров” в София
в класа на проф. Бо-
рислав Йоцов. Той за
първи път свири с
КО “Орфей”, но про-
фесионалните му ан-
гажименти вече са

го срещали с дири-
гента на оркестъра
Райчо Христов. Той
харесал младия из-
пълнител на фести-
вал в Албена и го по-
канил за участието
в Перник. Фарадж е
носител на първа
награда от Междуна-
роден конкурс, орга-
низиран от “Мимар
синан Ротари клуб”.
Участвал е в Между-
народния музикален
фестивал “Марино”
и в “Европейския му-
зикален фестивал”.
Бил е солист на Со-
фийската филхармо-
ния. Свири Част е
от “Yotzov Clarinet
Sexstet” и “Wind Art
Quintet”. Участвал е
в много оркестри в
редица държави,
сред които Тур-
ция,Германия, Ита-
лия, Австрия, Холан-
дия, Белгия, Гърция,
България. Работил е
с известни дириген-
ти като Джем Ман-
сур, Ренгим Гокмен,
Сергей Проскурин,

Дирк Вермулен, Мар-
тин Пантелеев и др.

Международното
участие в първия за
сезона концерт на
КО “Орфей” допълва-
ше цигуларят Сан-
джар Сапаев от Узбе-
кистан. Той вече е
познат на пернишка-
та публика след уча-
стието си като со-
лист на оркестъра в
концерт предишния
сезон.

С концерта си КО
“Орфей” даде нача-
лото на силен юби-
леен сезон, през кой-
то публиката ще има
удоволствието да
чуе нови произведе-
ния и да се срещне с
големи имена от му-
зикалната сцена, кои-
то ще гостуват в
града, обеща дири-
гентът Райчо Хрис-
тов. Първият от
тях ще бъде кавал-
джията на света
Теодосий Спасов,
който ще свири с КО
“Орфей” на 14 ок-
томври.

Сух режим в Перник от
4-ти до 6-ти октомври

Любомира ПЕЛОВА
Със заповед на кмета на община Перник

продажбата на алкохол се забранява от 22
часа на 4-ти октомври до 8 часа на 6-ти ок-
томври. Ветото е заради изборите за народ-
ни представители в 43-тия парламент, а Пер-
ник традиционно е сред районите в страна-
та, в които принудителният „сух режим” е
най-тежък. Забраната за продажба на алко-
хол важи както за търговската мрежа, така
и за заведенията, където спиртни напитки
няма да се предлагат през въпросните 48
часа.  Забранява се и провеждането на ма-
сови мероприятия, които биха могли да на-
рушат обществения ред или безопасността
на движението. Ветото обаче не се отнася
за сватби и погребения, както и за други
тържества. Те могат обаче да бъдат прове-
дени само ако има предварително пуснато
уведомление до кмета на общината и съот-
ветното разрешение.  

Силвия ГРИГОРОВА
  ЧЕЗ предостави на

ученици от художес-
твеното училище
„Проф. В. Колев“ в
Троян 11 електричес-
ки табла за изрисува-
не. Младите художни-
ци получиха възмож-
ност да използват
съоръженията на ком-
панията за своеобраз-
ни платна и да нап-
равят градската сре-
да в центъра на града
по-приветлива и ар-
тистична.

 „Не за първи път
си партнираме с Об-
щина Троян и заедно
сме работили в раз-
лични проекти от
културния живот на
града. Съдействали

Ученици изрисуваха
електрически табла

сме за реализирането
на изложбата „Троян
в светлина“, а това е
вторият път, в кои-
то ученици изрису-
ват наши електричес-
ки касети. Благодарим
на общината и учили-
щето за съвместната
ни работа по този
проект“, каза Виктор
Станчев, директор
„Експлоатация и под-
държане“ в ЧЕЗ Раз-
пределение България.

ЧЕЗ редовно под-
крепя и инициира
проекти, чиято цел е
да допринесат за раз-
витието на важни
сфери от социалния
живот. През юли та-
зи година по идея и
със средства на ком-

панията бяха изрису-
вани 20 електрически
табла в центъра на
Благоевград. Целта на
проекта, който започ-
на по-рано в София, е
да придаде по-естети-
чен вид на градската
среда, като едновре-
менно с това съдей-
ства за възпитаване-
то на отговорно от-
ношение към елемен-
тите й.  Повече ин-
формация за инициа-
тивата „Цветни ули-
ци“ може да бъде на-
мерена на корпора-
тивния сайт
www.cez.bg или на мик-
росайта на ЧЕЗ „Ин-
вестираме в Бълга-
рия” на адрес
investiramevbulgaria.com.

По-малко от седмица преди изборите
участниците и коалициите събраха общо
521 хил. лв. от донори за финансирането
на предизборната си кампания, показа
справка в публичния регистър на Сметна-
та палата. По-голямата част от парите са
дарения на симпатизанти - 300 466 лв. Ос-
таналата част от сумата - 220 909 лв., ид-
ва от джобовете на кандидат-депутатите.

Най-ефективна в набирането на средс-
тва продължава да бъде коалицията АБВ,
създадена около едноименната партия на
бившия президент Георги Първанов. От
нейните поддръжници идват два пъти по-
вече дарения, отколкото всички останали
партии и коалиции взети заедно - около
232 хил. лв. Отделно от това претенденти-
те за парламента от нейните листи са до-
бавили 53 425 лв. Второто място с близо
15 пъти по-малка сума - 16 870 лв,  заема
“Атака”. Още 8903 лв. са дали избраници-
те на Волен Сидеров за Народното събра-
ние.

Предимно на кандидат-депутатите си
разчита за финансирането на кампанията
си Реформаторският блок. Те са се отчели
с 52 799 лв., от които по 10 000 лв. са дали
бившият царист Борислав Великов и нес-
получилият кандидат-президент на СДС
Румен Христов. Въпреки традиционната
отдаденост на червените симпатизанти
към каузата, същата схема действа и при
“БСП лява България”. Там даренията са
едва 13 570 лв., а номинираните за парла-
мента са жертвали 49 879 лв. Най-отдаде-
ните сред тях са бившият външен минис-
тър в кабинета “Орешарски” Кристиан
Вигенин (8748 лв.) и членът на Национал-
ния съвет на партията Кирил Добрев (5000
лв.). По-значителна сума (40 536 лв.) е
събрала от своите кандидати и Коалиция
“Десните”. Въпреки че Николай Бареков
обяви, че ще разчита на дарения, негова-
та партия “България без цензура” има
всичко на всичко 4900 лв. от водача на
великотърновската й листа Илия Димит-
ров.

За отбелязване е, че пари от поддръж-
ници и кандидати не отчитат големи пар-
тии, които претендират за място в следва-
щото Народно събрание, като ГЕРБ и
ДПС. И двете разполагат с държавни суб-
сидии от предни парламентарни избори и
разчитат по-скоро на безвъзмездна по-
мощ от своите симпатизанти и активисти.
Така например ДПС са получили за кам-
панията 66 леки коли. Патриотичният
фронт пък има на свое разположение 22
автомобила и офис.

Професионалното образование
- сред големите проблеми!

Милена Петрова
Сред най-големите проблеми в българ-

ската образователна сфера е професио-
налното образование, отчитат от МОН. Са-
мо за 5 години учениците в техникумите
са намалели с 41 000.

От 131 000 тийнейджъри, записани в
професионална гимназия през 2009 г.,
днес те са се стопили до 90 000.

В под 50 на сто от утвърдените профе-
сионални направления са успели да
сформират паралелки. За другите не са
се появили кандидати.



Общество4 30 септември 2014 г. Съперник

Ãðèïíà åïèäåìèÿ ùå èìà, íî íå ñêîðî
Засега вирусите са свързани основно с промяната на сезона

187 души са задържани в
България при операция
срещу организираната

престъпност в ЕС
Любомира ПЕЛОВА

Вътрешното министерство отчете ре-
зултатите от проведената от 15-ти до
23-ти септември мащабна координира-
на операция срещу организираната
престъпност в ЕС. В България са за-
държани 187 души и са инициирани
общо 127 наказателни производства.
В операцията са участвали правоох-
ранителните органи от 34 държави,
сред които и България, които прове-
доха под координацията на Европол
мащабна операция под кодовото наи-
менование „Архимед», съобщиха от
пресцентъра на МВР. Координираните
дайствия са осъществени съвместно с
Евроджъст, Фронтекс и Интерпол. В
операцията взеха участие служители
от всичките 28 държави-членки на ЕС,
както и от Австралия, Колумбия, Нор-
вегия, Сърбия, Швейцария и САЩ.

В рамките на операцията на терито-
рията на целия Европейски съюз са
арестувани 1027 лица, задържани са
599 кг кокаин, 200 кг хероин, 1,3 тона
канабис, спасени от трафик на 30 де-
ца. Проверени са около 10 000 неза-
конни имигранти, като са арестувани
170 лица, участвали в организирането
на канали за незаконна миграция и е
събрана важна разузнавателна ин-
формация.

Извършени са внезапни проверки и
акции в стотици обекти, в това число
летища, ГКПП-та, пристанища и специ-
фични зони с високи нива на престъп-
ност в различни градове. Всички на-
белязани обекти присъстват в Докла-
да на Европол за Оценка на заплахата
от тежка и организирана престъпност
(SOCTA), в докладите на държавите-
членки на ЕС и трети страни, както и в
аналитичните продукти, изготвени въз
основа на информация от базите дан-
ни на Европол.

От страна на България участие в
операцията взеха 2248 служители на
ДАНС, МВР и Агенция „Митници” по
линиите: трафик на кокаин/хероин,
трафик на хора, компютърни престъп-
ления в направление сексуални злоу-
потреби с деца и престъпления срещу
собствеността – операция „Худини”.

Нужни още средства за
енергийните помощи

Зоя ИВАНОВА
Необходими са допълнителни 3.24

млн. лева за увеличение на енергий-
ните помощи за ноември и декември
тази година заради предстоящото по-
вишение на цената на тока. Това съоб-
щи вицепремиерът и министър на тру-
да и социалната политика Йордан
Христосков. Той допълни, че този вид
помощ, която в момента е 65.72 лв.
месечно за пет месеца, по всяка ве-
роятност ще се увеличи средно с
8.84%. „Процентът е осреднен поради
различните цени на електроенергията
при доставчиците на ток“, уточни ми-
нистърът.

Той съобщи, че допълнителните
средства за помощите за отопление
са включени в предложението на слу-
жебното правителство за актуализа-
ция на бюджета. „Тази стъпка е нало-
жителна, защото предишното прави-
телство е поело ангажименти, без да е
планирало за тях разходи в бюдже-
та“, подчерта вицепремиерът. Той при-
помни, че по програма „Сигурност“
заплатите на заетите са осигурени до
средата на октомври. Необходими са
допълнителни средства от бюджета и
за старта на европейската инициатива
за младежка заетост. По нея се оча-
ква 8000 младежи да бъдат включени
в стажуване и чиракуване. 

Зоя ИВАНОВА
Грипната епидемия

няма да ни подмине и
през този сезон, но за
момента тя е само ка-
то прогноза на спе-
циалистите. В момен-
та има вируси, които
са свързани с пром-
яната на сезона. Най-
често това са рино-
вируси, които започ-
ват с болки в гърло-
то, хрема. Въпреки
това, ако състояние-
то се задълбочи

трябва да се потърси
лекарска помощ – ка-
тегорични са лекари-
те. Грипната епиде-
мия обикновено за-
почва в края на ок-
томври  и началото
на декември. Вирусо-
лозите  не очакват
обстановката да е
много по-различна от
миналата година. Ра-
зпространението на
грипа започва ноем-
ври, а пикът е пред
януари. Кои са основ-

ните начини да се
предпазим от грип,
освен поставянето
на ваксини за което
точно сега е най-под-
ходящия момент?
Трябва да се засили
имунната система.

Колкото и банално
звучи, честото миене
на ръцете е най-доб-
рият начин да се спра-
вим с  вирусите. „Ко-
гато нямате достъп
до топла вода и са-
пун, мокрите кърпич-

ки също са вариант. Т-
рябва да се пият по-
вече чайове. Ако не
сте почитатели на
топлия чай с мед и ли-
мон, спокойно можете
да го замените с то-
пъл бульон, пилешка
супа или просто пло-
дов пунш с капка алко-
хол.Лимони, портока-
ли, мандарини, грей-
пфрути, киви и ябъл-
ки са плодовете, кои-
то трябва да присъс-
тват в ежедневното
ви меню.

Няколко резана на
ден ще засилят за-
щитните сили на ор-
ганизма. Друга алтер-
натива е да приемате
въпросните плодове
под формата на
прясно изцеден сок.
Ако имате нужда да
го подсладите, изпол-
звайте мед, вместо
захар.Вирусите се пре-
дават по въздушно-
капков път и е за

предпочитане да из-
бягвате местата на
които се събират
много хора.Сменяйте
спалното бельо поне
веднъж седмично. Ако
в семейството има
болен по-често. И не
забравяйте да про-
ветрявате.Не пренеб-
регвайте съня. За да
се възстановят за-
щитни сили на орга-
низма, имаме нужда
от поне 8 часа сън,
при децата – 10.Из-
хвърлете от менюто
си всякакви нездра-
вословни храни. Чипо-
совете, вафлите и
бисквитите заменете
със зеленчуци, риба,
яйца, мляко и мед. Че-
сънът и лукът пък се
причисляват към гру-
пата на натуралните
антисептици, които
убиват вредните мик-
роорганизми” – съ-
ветват епидемиоло-
зите.

В язовир „Студена” има
достатъчно свободен обем

Силвия ГРИГОРОВА

 В язовир „Студена” има достатъчно
свободен обем, въпреки падналите в
последните дни валежи. Това инфор-
мираха от ръководството на „В и К”-
Перник. От там поясниха, че вчера обе-
мът на питейния водоем е бил
20 299 900 куб.м. Притокът в язовира
вчера беше 1246 литра в секунда, а
разходът- 619 литра в секунда. Това
означава, че за сега притокът на вода
е два пъти по-голям от разхода. В мо-
мента нивото на язовира е достигнало
кота 839.77. „Прогнозите за предстоя-
щи валежи тази седмица не създават
никаква опасност от преливане на язо-
вира, тъй като в него в момента има
над 4 млн. куб.м свободен обем. Той е
напълно достатъчен да поеме увеличе-
н приток на вода вследствие на пороен
дъжд, без това да доведе до необхо-
димост от залпово изпускане на вода
в река Струма”, заяви управителят на
водоснабдителното дружество инж.
Камен Каменов. Той допълни, че пад-
налите напоследък валежи са покачи-
ли нивото на местните водоизточници.
По всяка вероятност повечето от гра-
дините са вече обрани и не се налага
поливане. По тази причина, към момен-
та във „В и К” няма оплаквания за не-
достиг на вода във високите части на
Перник или в някои от селата на общи-
ната, каквито имаше през юли и ав-
густ. Сигналите за аварии не са пове-
че от обикновеното за този сезон на
годината, увери инж. Каменов.

Милена ПЕТРОВА
Проект на Галерия

Перник и НБУ впечат-
ли научните среди у
нас. По време на вто-
рата научна конфе-
ренция “Дебати в му-
зеологията” в Инсти-
тута за етнология и
фолклористика с Ет-
нографски музей при
БАН бе представен
проектът “Моят Пер-
ник”, реализиран от
студенти от НБУ на
стената пред галерия
“Арт салон” в Перник.
Организаторите на
конференцията пока-
нили директора на Га-
лерия Перник Елена Те-
мелкова да представи
проекта като добра
практика за оживява-
нето на съвременни-
те музейни прос-
транства и доближа-
ването им до хората.
Проектът бе реализи-
ран миналата година

Проект на Галерия Перник и
НБУ впечатли научните среди

от студенти от НБУ
в чест на 85 годишни-
ната от обявяването
на Перник за град. Ав-
тор на проекта е Ста-
нимир Божилов - пре-
подавател по стено-
пис в НБУ. В изпълне-
нието му се включиха
най-добрите студен-
ти от университета.
Преди да измислят
сюжета на мащабната
композиция младите
хора се готвиха дълго
като се запознаха с ис-
торията и символите
на Перник, традиции-
те и обичаите в този
край. За основен еле-
мент в своята творба
избраха маската, тъй
като маскарадните иг-
ри в Пернишко и фес-
тивалът „Сурва“ са
сред най-емблематич-
ните традиции и съ-
бития в региона. В
центъра на графитна-
та композиция е тра-

кийски конник.
Втората научна

конференция от се-
рията “Дебати в му-
зеологията” се прове-
де на 25 и 26 септем-
ври в София. Темата
беше „Музеят и об-
ществото на спекта-
къла“. В рамките на
обсъжданията експер-
ти от БАН, НИМ, вис-
ши учебни заведения,
изкуствоведи и ек-
сперти от музеи и га-
лерии в страната об-
съждаха проблеми,
свързани с възмож-
ностите за привлича-
не на повече посети-
тели в музейните и
изложбените зали и
съответно – по-голе-
ми приходи, намиране-
то на успешния ком-
промис между образо-
ванието и развлече-
нието и каква е со-
циалната отговор-
ност на музея.



Рекламно  приложение

Вторник, 30 септември 2014 г., брой 183 /5546/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2 - 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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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. 



Имоти, реклами 7Съперник 30 септември 2014 г.

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. 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 30 септември 2014 г. Съперник

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. Кирил и Ме-
тодий 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 АГЕ-
НТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Давам уроци по математика - тел. 0898/
745 588

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 обзавеждане, 40 000 лева
/без посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503
237

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

Давам под наем, обзаведени стаи всяка
със собствен санитарен възел - 0888/952 264

Давам под наем, охраняемо складово по-
мещение с рампа 150 кв.м, по пътя за кв. Кал-

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, ин-
жекцион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в
движение. За информация тел. 0888 311 312.

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

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

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

телно за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв.,

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.

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

разни

ТУК Е
МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА
РЕКЛАМА!
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПEРНИК
Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

Проект „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001.,

финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

www.eufunds.bg

 

ОИЦ – ПЕРНИК БЕ ДОМАКИН НА МРЕЖАТА ОТ
28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

През септември 2014
г. в гр. Перник се про-
веде обучение на тема
„Споразумение за
партньорство и норма-
тивна рамка 2014 –
2020  г.“, организирано
от Централният инфор-
мационен и координа-
ционен офис към Ад-
министрацията на Ми-
нистерски съвет. Пред-
ставители на областни-
те информационни
центрове се запознаха
с основните акценти в
Постановление № 79 от
10 април 2014 г., с кое-
то на национално ниво
се създават Комитети
за наблюдение на Спо-
разумението за парт-
ньорство на Р Бълга-
рия и отделните опера-

тивни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИФ), за програмен период 2014 – 2020 г. Постановлението спазва разпоредбите на
Регламент(ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Делегирания рег-
ламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията относно Европейски кодекс на поведение за
партньорство в рамките на ЕСИФ. При изготвянвето му са взети предвид и „научените
уроци“ от работата на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа рефе-
рентна рамка и на комитетите за наблюдение на отделните програми през програмен
период ата от 28 информационни центрове, популяризиращи Кохезионната политика на
Европейския съюз в България, бяха запознати с основните предизвикателства, прави-
лата, реда и принципите на предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП),
описани в ПМС 107/2014. Особен акцент в обучението бе сложен върху допустимостта
на кандидата, допустимостта на дейностите и допустимостта на разходите, основно
разписани в ПМС 119/2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на
разходите по оперативните програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР. До-
макините от ОИЦ – Перник бяха подготвили богата културна програма извън работната
програма на форума. Представителите на областните информационни центрове от цяла-
та страна се запознаха с минното дело в миньорския град като се разходиха по тунели-
те на стар рудник, превърнат в музей в края на миналия век. Посетен бе Регионалният
исторически музей - Перник, където са изложени интересни антични и средновековни
артефакти, намерени на територията на Пернишкия регион. Евроекспертите от мрежата
минаха по стъпките на Кракра Пернишки „превземайки“ древната  крепост. Пернишка-
та твърдина е в списъка на паметниците на културата с категория “национално значе-
ние”. С финансовата помощ на ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ е постигната
мащабна визуализация на 700 м крепостни стени и основи на 30 антични и среднове-
ковни сгради, седем средновековни църкви, две от които уникални.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информа-
ционни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор
BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионалноразвитие.

Германия не може да изпълни
ангажиментите си към НАТО
Германия не е в състояние да изпълни ангажиментите си към НАТО, призна

военният министър Урсула фон дер Лайен пред „Билд“, предаде БНР.
Бундесверът може да помогне за текущите операции, както и при необходи-

мост от „краткосрочна“ реакция на Алианса, но не може да отдели 60-те мно-
гоцелеви изтребителя, изисквани за 180 дни при извънредна ситуация, каза
Фон дер Лайен. 

Аналогично е и положението с хеликоптерите, а причината е липсата на ре-
зервни части и износването на машините.

Миналата седмица германски военни експерти останаха блокирани в Бъл-
гария заради повреда на самолета, с който трябвало да пътуват за Северен
Ирак, за да обучат кюрдите как да използват въоръжението, изпратено от
Германия, за борбата срещу “Ислямска държава”. 

Опозицията в Бундестага настоя за изслушване на Урсула фон дер Лайен
за състоянието на техниката в трите рода войски на Бундесвера.

Германски медии цитираха поверителен доклад, предаден на депутати от
парламентарната комисия по отбраната в сряда, в който са посочени серия от
проблеми с военната техника, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според медийните репортажи само 24 от всичките 43 транспортни самоле-
та С-160 са в готовност за използване. 

Самолетите, разработени преди 50 години, остават единственият транспор-
тен арсенал на Луфтвафе (германските ВВС), тъй като смяната им с “Еърбъс”
А400М бе отложена с няколко години. 

Твърди се още, че само 42 от 109-те многоцелеви изтребителя “Юрофайтър
Тайфун” и 38 от 89-те реактивни бойни самолета “Торнадо” са в готовност за
излитане. 

Военноморските сили признаха миналата седмица, че не могат да изпратят
никой от своите хеликоптери за провеждане на антипиратска операция в Аде-
нския залив заради неизправности.

Мюнхенският вестник “Зюддойче цайтунг” съобщи, че в момента 110 от 180-
те бронетранспортьора “Боксер” са на ремонт. 

Министерството на отбраната отказа да потвърди тези данни, защото става
дума за класифицирана информация.

Говорител на министерството обаче каза, че дори и част от оборудването да
е временно извън строя, това не засяга цялостните възможности на армията. 

“Участваме в 17 операции по света. Изпълняваме задълженията си по тях
всеки ден, 24 часа в денонощието, през уикендите и през другите почивни
дни”, каза той. 

Бившият началник на генералния щаб Харалд Куят заяви миналата седми-
ца, че проблемите на германската армия се дължат отчасти на хронично недо-
финансиране. 

В опит да балансира бюджета, Берлин намали разходите за отбрана с около
800 милиона евро до 32,44 милиарда евро тази година - много под препоръча-
ното от НАТО ниво от 2 процента от БВП. 

Орязването на бюджета идва в момент, когато Германия се опитва да води
по-активна външна политика. 

През изминалите месеци Германия се включи в кампанията срещу ис-
лямските бунтовници в Мали, засили въздушните патрули по границата на
НАТО в Прибалтика и предложи да превозва по въздух медицинско оборуд-
ване до засегнатата от ебола Западна Африка. Освен това Германия продъл-
жава да участва в мисии в Афганистан и Аденския залив.

“Проблемите показват колко назад от други европейски държави е иконо-
мическият мотор на Европа, що се отнася до показване на военни възможнос-
ти”, коментира Асошиейтед прес.

САЩ ни върнаха каналджия, осъден за смъртта на имигранти
Американските власти са екстрадирали в България 59-годишния Пламен Владими-

ров Трифонов, осъден у нас за трафик на хора и убийство по непредпазливост.
През 1992 г. Трифонов е задържан в България по обвинения за незаконно превежда-

не на хора през границата.
Докато това разследване е висящо, той продължава своята каналджийска дейност и

през 1995 г. причинява смъртта на 18 от 20-те нелегални имигранти от Шри Ланка, които
е извеждал от България. Те били затворени в задната част на камиона му и се задуши-
ли.

През 2004 г. каналджията е осъден от българския съд на 8 години затвор по обвине-
ния в незаконно превеждане на хора през границата и причиняване на смърт по непред-
пазливост, съобщиха от посолството на САЩ в София. Докато обжалвал присъдата си
обаче, Трифонов избягал в САЩ. 

През 2013 г., след като установяват, че българинът живее в Съединените щати, българ-
ските власти искат екстрадицията му. 

Арестът на българина е извършен през октомври 2013 г. Пламен Трифонов е задържан
в Къркланд, предградие на Сиатъл, където той работел като шофьор на камион.

На 27 септември, по искане на българските власти, американските власти са го ек-
страдирали.
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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
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Лекар на повикване" - сериен
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето" - сериен

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:05Светиците тв филм /9 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
08:05Парламентарни избори 2014:
08:10Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:20Парламентарни избори 2014:
12:25Спортни новини
12:35Бързо, лесно, вкусно
13:00Живот с Дерек тв филм/7 епизод/
13:40Приключенията на един Арлекин
14:30Английският съсед тв филм
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Малки истории /п/
16:30Дързост и красота тв филм
16:55Бързо, лесно, вкусно
17:05Светиците тв филм /10 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
21:00Референдум
22:25Парламентарни избори 2014:
22:30По света и у нас
22:45Парламентарни избори 2014:
23:00Зелена светлина
23:05Комисар Монталбано: Възрастта на
съмнението игрален филм /
00:50Бързо, лесно, вкусно: Рецепта на
деня /п/
01:00Здравето отблизо /п/
02:00Денят започва с Култура /п/
03:15Референдум: Гласоводител /п/
04:40Дързост и красота тв филм /3425
епизод/п/

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
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но да-

ли винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща. Хубав мо-
мент да направите някои промени в
обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви

днес ще е много по-
приятно от обикнове-

но, благодарение на сърдечните въл-
нения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви днес ще е прос-

то завидно. А това ес-
тествено ще има поло-
жителен резултат.

Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внима-
вайте. Днес трудно ще

контролирате страстите си. Наб-
легнете на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се вслушате в

чуждото мнение. Опи-
тайте се да бъдете обе-
ктивни и не прекарвай-
те всичко през призма-

та на емоциите, може сериозно
да се депресирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не останете разоча-
ровани,но както е казано - най-много
сълзи са пролени заради сбъднато
молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече

чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново и необичайно.
Някое екстремно преживяване сил-
но би ви заинтригувало. Все пак бъ-
дете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се по-

ч у в с -твате добре. С малко повече
старание може и до
Нирвана да достигне-

те.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да прекарате деня

в компанията на приятели. Ще ви
вълнуват конкретни неща, а именно
как точно да осъществите намере-
нията си.
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Яне АНЕСТИЕВ

Íàãðàäèõà âåëèêèÿ Íüîâ
Волейболната легенда на Перник с плакет и персонална фланелка

гия легендарен разпре-
делител Димитър Ка-
ров, който отива да
играе в чужбина – в
случая за отбора на
„Катания”(Италия).

Накрая – кой е той,
все пак? Той сам се ше-
гува, че малко хора
знаят истинското му
име – Ангел Корита-Ангел Корита-Ангел Корита-Ангел Корита-Ангел Корита-
ровровровровров. Но всички знаят
прякора му, която го
е превърнал в легенда.
Перничани и волейбол-
на България някак
свойси и с любов и
много уважение го на-
рича НЬОВЧЕТО. За-
щото като се каже
НЬОВ, това значи
марка във волейбола,
марка за „Миньор” и
България. Затова с ре-
шение на Управител-

Страницата подготви Яне Анестиев

ния съвет на ВК „Ми-
ньор” от 9.09. Ньов е
удостоен със звание-
то „Заслужил деятел
на волейбола”, с пла-
кет и любимата ма
жълто-черна фланелка
с номер 12. Това е едно
малко уважение към
него. Човекът, части-
ца от един велик во-
лейболен „Миньор” и
едни легендарни во-
лейболни години, кои-
то дадоха отпечатък
върху развитието на
волейбола в България
и станаха причина хо-
рата в цялата страна
да определят Перник
като люлката на бъл-
гарския волейбол.

Асен Асенов -Асен Асенов -Асен Асенов -Асен Асенов -Асен Асенов -
спортен директорспортен директорспортен директорспортен директорспортен директор

на ВК “Миньор”на ВК “Миньор”на ВК “Миньор”на ВК “Миньор”на ВК “Миньор”

В края на своята ка-
риера сътворява дру-
го забележително пос-
тижение. Той е пър-
вият български волей-
болист, заедно с дру-

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
ОТ ТУРНИРА „БОРИС ГЮДЕРОВ”

НАЙ-ДОБЪР
ЛИБЕРО - 
Димитриос Констан-
тинидис (Орестиада)
НАЙ-ДОБЪР
НАПАДАТЕЛ –
Любослав Симеонов
(Миньор)
НАЙ-ДОБЪР
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ -
Димитър Стаменов
(Миньор)
НАЙ-ПОЛЕЗЕН
СЪСТЕЗАТЕЛ –
Боян Иванов (Пирин Рз)

“Струмска слава”
падна минимално

Отборът на „Струмска слава” отстъпи
с 0:1 в Самоков при гостуването си на
„Рилски спортист”. Това беше първата по-
беда на „Рилецо” от началото на сезона.
След загубата „Славата „ остана на седмо-
то място в класирането на Югозападната
„В” ФГс актив от 10 точки.Ето всички ра-
зултати от този кръг, като напомняме, че
мачът между „Сливнишки герой” и „Ми-
ньор” е отложен за осми октомври

По време на турни-
ра „Борис Гюдеров”
беше награден един
човек и състезател,
чийто съзнателен жи-
вот е тясно и завина-
ги свързан  с волейбо-
ла и „Миньор”(Пер-
ник). Един състеза-
тел, едно име пряко
свързано с най-велики-
те моменти и леген-
дарни години на „Ми-
ньор”. Трикратен
шампион на България
и още толкова пъти
носител на Купата на
страната. През 1965
година е върхът на не-
говата клубна исто-
рия – играе финал за
КЕШ. С над 120 мача
за националния отбор,
с който взема уча-
стие на Европейско
първенство в Румъ-

ния 1963 г. – пето
място, на световно-
то първенство в Ун-
гария през 1966 годи-
на – пак пето място.
Играе на две олимпиа-
ди – 1964 година в То-
кио – пети и 1968 го-
дина в Мексико – шес-
ти. Заслужил майстор
на спорта. За 11 годи-
ни, от 1962 до 1973
година, когато играе с
жълто-черната фла-
нелка с любимия номер
12, един от най-добри-
те бъблгарски разпре-
делители въобще пос-
тавя своеобразен ре-
корд, достоен за „Ги-
нес””, а именно: за це-
лия този период той
няма пропусната тре-
нировка и мач, както
за „Миньор”, така и
за националния отбор.

за отбора. Иначе на
терена се проведе
здрава битка, която
допълнително се зат-
рудняваше от хлъзга-
вото следствие целод-
невния дъжд игрално
поле. След равностой-
но първо полувреме
през второто перни-
чани атакуваха на
няколко пъти опасно и
в 58-та минута стиг-
наха до успеха. Тогава
двама ученици от СУ
„Олимпиец” сътвори-
ха единствената голо-
ва атака в мача. Албер-
то Милчов открадна
топката от защита-
та на  гостите, наме-
ри чудесно Ивайло Ве-
селинов и той с хубав
нисък удар прати топ-

Отборът на „Ми-
ньор”, възрастова
група юноши старша
възраст, спечели чет-
върта поредна победа
в първенството на зо-
на „София” и е с пълен
актив начело в класи-
рането. Перничани
спечелиха мача си в
студената петъчна
вечер срещу „Левски”
пред около 200 привър-
женици. Част от тях
в началото на мача
прекалиха с хвълрянe
на бомбички, а една от
тях опърли анцуга на
треньора на гостите
Владко Шаламанов и
делегата на мача се за-
кани, че ще опише слу-
чая в доклад, а това 
ще доведе до сакнции

“Миньор” удари “Левски”
при юношите старша

ката в долния ляв ъгъл
на вратата, защита-
вана от Станислав Ди-
митров. В последните
минути на мача гос-
тите понатиснаха, но
пернишката защита
се справи с почти
всички положения, с
изключение на едно в
85-та минута на сре-
щата, когато  резер-
вата на гостите Геор-
ги Йонов от пет мет-
ра не успя да улучи
вратата. След мача
пък футболист от
гостите показа от-
кровена простотия,
показвайки среден
пръст на зрителите и
„Миньор”, като пре-
дизвика буря от недо-
волство. 

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
ЗОНА „СОФИЯ”

4-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

ЦСКА – Пирин(Бл) 3:0

Септември – Оскар Е.Л. 4:2

София 2010 – Локомотив(Сф) 4:1

Миньор – Левски 1:0

Велбъжд – Конелиано 2:3

Витоша – Вихрен 3:1

КЛАСИРАНЕ:

1.ЦСКА  13:2 12 т.

2.Миньор 12:3 12

3.София 16:3 10

4.Септември 9:7 7

5.Пирин(Бл) 6:7 6

6.Левски 6:4 4

7.Локомотив 3:4 4

8.Вихрен 6:14 3

9.Конелиано 6:12 3

10.Витоша 4:6 3

11.Велбъжд 5:10 3

12.Оскар Е.Л. 8:14 3

13.Оборище  3:11 0

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
7-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Германея – Пирин (ГД) 1:0

Оборище – Витоша 1:0

Конелиано – Чепинец 1:1

Балкан – Беласица 5:2

Вихрен – Места 2:0

Рилски сп.- Стр.слава 1:0

Спортист – Велбъжд 0:2

Сливн.герой – Миньор -    отложен

КЛАСИРАНЕ:

1 Оборище (Панагюрище)16:3 16

2 Сливнишки герой 19:5 14

3 Пирин Гоце Делчев 10:4 14

4 Миньор 15:6 13

5 Беласица 13:7 11

6 Велбъжд 1919 (Кн) 12:7 11

7 Струмска слава 9:8 10

8 Витоша Бистрица 6:6 10

9 Чепинец 8:9 10

10 Балкан (Варвара) 12:14 10

11 Вихрен (Сандански) 11:14 10

12 Места 5:12 7

13 Рилски спортист 4:9 5

14 Конелиано (Герман) 4:17 5

15 Германея 5:16 4

16 Спортист (Св) 3:15 4

от дългогодишния
страж на миньорци
Емил Варадинов, пос-
ле  по същия начин
пропуснаха Влади
Владимиров и Мар-
тин Любенов. Дойде
ред и на Олег Але-
ксиев да пропусне, за
да се стигне до пос-
ледната минута на
първото полувреме,
в която Асен Григо-
ров,след като стана
поредния футболист
на домакините оста-

Отборът на „Чер-
ногорец” продължава
да е запазена марка в
областното футбол-
но първенство и в
събота го зоказа за
пореден път, като
спечели срещата си с
„Дружба”(Мещица)
на своя стадион.След
равностойно начало
домакините заредиха
пропуск след про-
пуск. Първо Асен Гре-
говор не улучи вра-
тата, защитавана

„Черногорец” надви и „Дружба”
нал сам срещу вра-
таря на гостите ,ус-
пя да го прехвърли и
да открие резулта-
та. През второто
полувреме играта се
поизравни, но в 70-
та минута Даниел
Йорданов се възпол-
зва от едно невнима-
ние в защитата на
отбора от Мещица,
надбяга всички ,след
това излъга влатаря
и оформи крайното
2:0 в мача.



АПРОПО

БОРБАТА С ОРГАНИЗИРА-
НАТА ПРЕСТЪПНОСТ
ПРИДОБИВА ТИЙНЕЙ-
ДЖЪРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ.
Не че самите полицаи са

тийнейджъри, а техните „клиенти”.
Което поставя въпроса за развиване-
то на мощна агентурна мрежа сред
подрастващото поколение, податливо
на нелегален живот. За какво става
дума? Полицията разби престъпна
група, половината от членовете й на
възраст между 15 и 17 години, остана-
лите – на малко повече.   От полицей-
ската сводка става ясно, че въпросни-
те айдуци са колкото престъпни, два
пъти повече организирани. Тарашили
тематично в „Радина чешма”, „Стара
чешма”, центъра на Перник и Бог знае
още къде. Нещо като бригада за кому-
нистически труд – нито ден без ре-
корд. Явно на тия младоци не им лип-
сват колективните форми на живот,
каквито бяха на времето ученическите
бригади. Те са си изградили своя,
която изпълва със смисъл свободното
им време. И вероятно заработва
някой и друг лев, спасявайки се от со-
циалния бич на безработицата. Дали
обаче полицията е ликвидирала зави-
наги тая „трудова самодейност и орга-
низирано бригадирско движение”, ра-
но е да се каже. Щото, както знаем,
трудът краси човекаа , когато е в
чужд имот – още повече.

ПРОГНОЗАТА, ЧЕ ЗА ДЕНЯ НА
ГРАДА 19-ТИ ОКТОМВРИ ЩЕ ПАД-
НЕ ПЪРВИЯТ СНЯГ, явно поизпла-
ши строителите на пернишкия център.
Вчера ги видяхме да работят  с пълна
пара, сякаш утре ще се реже лентата.
Многото дъждовни дни ги поставиха в
неизвестност с оглед на сроковете, а
Денят на града е само след няма и
двайсет дена. Бързата работа няма да
е срам за майстора в нашия случай.
Истинският срам ще бъде, ако бялата
снежна покривка покрие площадните
пространства, та да не знаеш дали ще
стъпиш на твърдо или на меко. И ако
зимата започне на 19-ти, ще бъде
наистина историческа – откриваме ед-
новременно скиорския сезон и леде-
ната площадка в центъра – мечта на
младото поколение.

1230 септември 2014 г.

Ïî÷åðïåíè êàòàñòðîôèðàõà â Áðåçíèøêî
Пиян шофьор се заби в стълб, друг „паркира” в спряла кола

Последен ден за подаване
молби за първокласниците

Зоя ИВАНОВА
Днес изтича срокът

за подаване на молби
за помощи за първок-
ласници. За това на-
помнят от Агенцията
по социално подпома-
гане. Повечето родите-
ли са се възползвали
от помощта още преди
началото на учебната
година.

Право на еднократната целева помощ
за ученици имат семейства, чиито деца
са записани за първи път в първи клас
на държавно или общинско училище.

Парите се полагат само на семейства
със средномесечен доход за предход-
ната календарна година не по-висок от
350 лева.

жът е закаран първо-
начално в брезнишка-
та болница, след ока-
заната му там първа
помощ е транспорти-
ран в МБАЛ „Р. Ангело-
ва” в Перник, където
е установено, че има
счупено ребро. При
изпробването му с
техническо средство
за алкохол са отчете-
ни 2,21 промила. Взе-
та му е кръвна проба
за химичен анализ.

Втори пиян шофьор
също е причинил пъ-
тен инцидент, този
път в брезнишкото
село Кошарево. Призо-
ри в събота автомо-
бил „Опел Тигра” се
забил в паркирана„То-
йота Авенсис”. Инци-
дентът е станала по
вина на младия шо-
фьор, който не могъл

Любомира ПЕЛОВА
Пияни шофьори

подлудиха пътните
полицаи в Брезнишко.

В почивните дни
те образуваха две
бързи производства
срещу шофьори, сед-
нали почерпени зад
волана, а в резултат

Прокуратурата с антинаграда
за непрозрачната си работа

Любомира ПЕЛОВА

Прокуратурата на Република България -
получи антинаградата “Катинар” на програ-
ма “Достъп до Информация” за институция,
която не изпълнява задълженията си по За-
кона за достъп до обществена информация
и нарушава правата на гражданите. Анти-
наградата за прокуратурата се присъжда
за цялостна и задълбочаваща се непроз-
рачност на нейната работа, отбелязват от
ПДИ. Конкретни примери за това са откази-
те да се разкриват имената на наблюдава-
щите прокурори по знакови дела, да се
предоставят отчетните доклади за послед-
ните 10 години на основание служебна тай-
на, макар един от тях да е публикуван в ин-
тернет, отказите да се предоставят докла-
дите относно злоупотреби със специални
разузнавателни средства с необосновано
позоваване на служебна тайна.

Заслужават отбелязване още отказите на
Софийска градска прокуратура да предос-
тави данни относно постановени оправда-
телни присъди и върнати от съда дела с мо-
тива, че исканата информация не е свърза-
на с обществения живот в страната, както и
относно броя на преписките, по които е ра-
ботил като следовател Делян Пеевски, по-
сочват още от ПДИ.

В категорията “Най-абсурден и/или сме-
шен случай за достъп до информация” ан-
тинаграда „Вързан ключ” се присъжда на -
Министерство на труда и социалната поли-
тика за практиката им, когато предоставят
информация по електронна поща да искат
от заявителите да се явят на място в минис-
терството, за да подпишат протокол, и едва
след това да получат информацията по
мейл.

рала лека кола от по-
забравената вече мар-
ка „Волга”. Пристиг-
налите на място по-
лицаи установили, че
руското возило е уп-
равлявал 66-годишния
брезничанин И.Т., кой-
то се ударил в еле-
ктрически стълб. Мъ-

последвали пътни ин-
циденти.

При първият слу-
чай в края на минала-
та седмица в местно-
то полицейско управ-
ление бил получен сиг-
нал че на шосето от
Берзник за град бата-
новци е катастрофи-

да овладее управле-
нието на автомобила,
тъй като бил пор-
ядъчно почерпен –
при изпробването му
с техническо средс-
тво за алкохол били
отчетени цели 2,63
промила. 25-годиш-
ният мъж, който от-
казала кръвна проба
за химичен анализ, се
оказал невредим, но на
колите са нанесени
материални щети.

Миналата седмица
брезнишките крими-
налисти задържаха в
ареста 24-годишен
шофьор, подкарал
лек автомобил
„Фолксваген Голф”
не само пиян, но и без
документ за пра-
воуправление. При
него промилите са
били 1,83.

Полицаи плашат с протест
заради по-късно пенсиониране

вече беше направен. И
след това властта
отстъпи. Причината
да се иска отмяната
на ранното пенсиони-
ране на военни и поли-
цаи, на пилоти и бале-
рини според социал-
ния министър: „Един
умен човек е казал, че
пенсия трябва да се
дава поради болна-
вост, недъгавост и
старческа немощ.
Считате ли, че на 45
години един полицай
е в старческа не-
мощ?”.

Синдикалистът в
МВР Валентин Пет-
ров пък отвърна с ду-
мите „бихме поканили
не само един минис-
тър, а целия Минис-
терски съвет да изка-
ра едно дежурство на
границата ни с Тур-
ция, за да видят на
място, как са нещата,
защото очевидно не
са в час”. Полицаите
поискаха извинение
от социалния минис-

тър.
Премиер и социален

министър се размина-
ха в отговорите на
въпроса откога
трябва да се отмени
ранното пенсионира-
не. „Това са препоръ-
ки, които трябва да
започнат да дей-
стват. Предполагам,
че от следващата го-
дина”, каза Близнашки.
Христосков пък ко-
ментира, че може да
има преходен период
от около 2 или 3 годи-
ни, за да се избегне ма-
сово напускане.

А предупреждение-
то, че засегнатите
ще излязат на про-
тести, премиерът
посрещна с думите,
че е нужно стабилно
правителство след
изборите, за да бъ-
дат извършени задъл-
жителните реформи,
без които ще продъл-
жим да тънем в пос-
ткомунистическото
блато.

Любомира ПЕЛОВА
Полицаи заплашиха с

протести и поискаха
извинение от социал-
ния министър заради
намерението му да
отмени ранното пен-
сиониране. Срещу иде-
ята се обявиха и воен-
ни. В момента някои
служители се пенсио-
нират само след опре-
делен стаж, независи-
мо на колко години са.
Конкретно решение за
това на каква въз-
раст да се пенсиони-
рат на хората с по-
тежки професии засе-
га няма. Онова което
е слагано на масата за
разговори досега.
Военните да се пен-
сионират на 52 или 54
години - в зависимост
от званието. Летци-
те и водолазите - на
42 и 44 години.

В момента към те-
зи специалисти има
едно изискване, за да
излязат в пенсия.
При полицаите нап-
ример то е - да имат
27 години стаж от
които 18 в съответ-
ната институция.
Така полицаят, кой-
то е започнал работа
на 20 години, на 47
вече е пенсионер. А
според социалния ми-
нистър той продъл-
жава хем да работи,
хем да взима пенсия,
което ощетявало
държавата.

За спиране на ран-
ното пенсиониране
Брюксел настоява от
години. Опит военни-
те да бъдат извадени
от тази категория


