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проявиха изключител-
на активност, заяви
издателят на първия
частен ежедневник в
Перник инж. Иван
Петров. Над 4500 чи-
татели на „Съпер-
ник” са участвали в
допитването с тало-
ни и с телефонни оба-
ждания тази година,
уточни той.

Според перничани
едно от най-важните
събития, белязали
отиващата си 2014
година, са били избо-
рите – за европарла-
мент и извънредните
парламентарни избо-
ри. По традиция спо-
ред нашенци друго из-
ключително забеле-
жително събитие,
превърнало се и в кул-
турна емблема на
Перник е Междуна-
родният фестивал на
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Певицата Гуна Иванова, кметовете на Радомир и Земен, Люстам и бизнесменът Георги Милев  грабнаха призовете
Любомира ПЕЛОВА

За първи път двама
кметове – на Радомир
и Земен, взеха приза в
станалата вече тра-
диционна анкета, коя-
то вестник „Съпер-
ник” провежда сред
своите читатели за
личност и събитие на
годината. Освен гра-
доначалниците Пла-
мен Алексиев и Дими-
тър Сотиров, перни-
чани решиха се титла-
та „личност на годи-
ната” заслужиха и пе-
вицата Гуна Иванова,
бизнесмена и шеф на
КРИБ в Перник Георги
Милев и шоуменът
Любомир Стаменов –
Люстам.

Щастлив съм, че
перничани за четвър-
та поредна година
уважиха инициатива-
та на изданието и

-150 / -80

Променлива
облачност

Св. мъченица
Анисия. Св.

свещеномъченик
Зотик

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

Потрошена
година

В Америка имат навик да из-
пращат старата година като чупят на пуб-
лично място всякакви непотребни вещи.
От плазмени телевизори до елементарни
чаши и чинии – всичко е впрегнато за иде-
ята да оставиш гадните неща в насипно
състояние.

Ако ние, българите, прихванем братския
американски табиет /а ние имаме навик да
прихващаме всичко негативно от Запада/,
ще падне яко трошене. Не само домашни ве-
щи и посуда, бая народ трябва да изпотро-
шим, за да влезем чисти в новата 2015 го-
дина. Малко ни беше, че трошихме полити-
ците на два избора през изтичащата 2014
г. Едни счупихме завинаги, ама дойде още
материал за трошене. От чупливите неща
комай останаха само българският инат и
непукизъм, които няма да ги хване чукът
на промяната. Строшиха се хиляди надеж-
ди, съдби, управленски кариери, призраци за
светло бъдеще... Остана непотрошен само
меракът да трошим още. Което за жалст
напоследък се изяви в потрошени медици
от Бърза помощ.

С две думи – цялата 2014 беше потроше-
на година. Нека трясъкът от тоя вандал-
ски акт бъде и най-добрата честитка за ид-
ващата 2015 г.!

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

На страница 3

сурвакарските и мас-
карадните игри „Сур-
ва”.  На следващо
място през 2014 го-
дина според пернича-
ни е началото на голе-
мия проект „Зелена и
достъпна градска
среда”.

Двама пострадаха при
катастрофа в Дивотино

Любомира ПЕЛОВА
Мъж и жена са пострадали при пътнотран-

спортно произшествие. Инцидентът е ста-
нал на 27 декември, около 15, 15 часа в
пернишкото село Дивотино. Челен удар е
възникнал между лек автомобил „Нисан”,
шофиран от 36-годишен перничанин и лек
автомобил „Ауди”, управляван от 40-го-
дишна жителка на областния град. В резул-
тат на сблъсъка по-тежко е пострадал мъ-
жът, който е със счупен крак и други по ле-
ки травми. Жената се е отървала с леки
травматични увреждания.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Посрещаме Нова година
пред Двореца на културата

Виктория СТАНКОВА
Община Пер-

ник и Общин-
ски комплекс
Дворец на кул-
турата канят
гражданите на Перник на празничен
концерт в Новогодишната нощ на 31
декември 2014 година от 22.00 часа
пред Двореца на културата.

Кметът на община Перник ще поз-
драви перничани с наздравица и по-
желания за здраве, благополучие и
късмет. В новогодишната празнична
програма ще има изпълнения на ор-
кестър, дисководещ и празнични илю-
минации.

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 5. 1. 2015 Г.

ВЕСЕЛИ
НОВОГОДИШНИ

ПРАЗНИЦИ!
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“Ôåðîìàãíèò” ïðèêëþ÷âà 2014 áåç çàäúëæåíèÿ
Спасението за завода са външните пазари
Силвия ГРИГОРОВА

  „ П р и к л ю ч в а м е
2014 година без за-
губа, но финансовия
ни резултат може-
ше да бъде  много
по-добър, ако има-
хме пазар за нашата
продукция”, това
заяви директорът
на „Феромагнит”-
Димитър Рангелов.
Според него, еди-
нственото спасе-
ние за завода про-
дължава да е вън-
шния пазар, който
по време на кризата
се стесни. В момен-
та заводът разчи-
та на стари контра-
генти, с които ра-
боти от години.
„Вътрешният пазар
го няма никакъв. 
Докато до преди
двадесетина години
работехме с близо
250 предприятия,
то сега търгуваме

Зоя ИВАНОВА
Правителството

удължи с една годи-
на – до края на 2015
г., срока, в който це-
ните на лекарствата
без рецепта ще мо-
гат да се увеличава-
т само с процента
на отчетената ин-
флация за периода на
действие от послед-
ната регистрирана
цена. Това предвижда
промяна в Постанов-
ление на Министер-
ски съвет, с което
беше изменена На-
редбата за условия-
та, правилата и реда
за регулиране и ре-
гистриране на цени-
те на лекарствените
продукти.

Мярката има со-
циален ефект и ще
доведе до огранича-
ване увеличението
на цените на масови-

Няма да вдигат цените
на илачите без рецепти

те лекарствени про-
дукти в разгара на
зимния сезон, об-
ясняват от прес-
службата на прави-
телството. Създава
се прогнозируемост
и стабилност по от-
ношение на разходи-
те за най-често из-
ползваните от бъл-

Жителите на “Изток”
с кръшни хора посрещат

Новата година
Виктория СТАНКОВА

На 31.12.срещу 01.01.2015г. - 30
мин. след полунощ , на центъра за от-
дих на открито , жителите на

Кметство “Изток” по традиция ще
се поздравят с настъпващата Нова
година.

Поздрав ще отправи кметът Ивайло
Иванов в първото си за 2015 год.при-
ветствие.

Кръшни хора и хиляди разноцветни
илюминации,озаряващи небето ще са
част от празничната нощ. А за добро-
то настроение на всички ще се гри-
жат музикантите от оркестър “Пе-
рник”.

ДФ „Земеделие” преведе
близо 5,2 милиона лева

по три схеми de minimis
Силвия ГРИГОРОВА

Въвеждат нов предмет
- Гражданско образование

Виктория СТАНКОВА
Защо да гласуваме, как да протестираме,

за какво да тормозим чиновниците и какво
работят различните институции. Отговорите
на тези и други подобни въпроси влизат в
учебната програма. За целта се въвежда на-
пълно нов предмет - Гражданско образова-
ние. С часовете по политическа и граждан-
ска култура децата ще научат и какво ра-
ботят всички държавни институции освен
парламента. „Всички виждаме на избори, че
за съжаление младите хора не са активни, не
искат да участват или просто казват – мен то-
ва не ме интересува”, коментира Милена
Дамянова, бивш зам.-министър на образова-
нието от ГЕРБ. И сега в училище се препода-
ва гражданско образование – но само в 11-и
и 12-и клас. Опитът обаче показал, че това не
стига. А резултатът е, че дори вече възрас-
тните българи не знаят къде и как да си
търсят правата и разрешават проблемите.

Лихвата за просрочие ще се
формира от основния лихвен

процент на БНБ плюс 10 пункта
Силвия ГРИГОРОВА

 Управляващите отмениха сега действащо-
то ПМС 100/2012 и приеха ново постановле-
ние за определяне на законната лихва за
просрочени парични задължения. Решение-
то е обосновано от по-точно съгласуване на
националното законодателство с Директива
2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на
плащането по търговските сделки. В новия
акт законната лихва за забава за всички ви-
дове валути, вкл. българския лев, ще се фор-
мира като основния лихвен процент на БНБ
плюс 10 процентни пункта. Изчисленията ще
се правят за съответното полугодие въз ос-
нова на основния лихвен процент, който е в
сила от 1 януари или от 1 юли.   По този начин
се запазва съществуващата правна уредба
и правните субекти няма да бъдат затрудне-
ни при изчисляването на дължимата обезще-
тителна лихва при изпълнение на задълже-
нията. Постига се и единно третиране на за-
бавата при просрочия на паричните задълже-
ния на национално ниво както между лицата,
които са страни по търговски сделки, така и
между тях и държавата при погасяване на
публични държавни и частни вземания.

гарските домакинс-
тва лекарствени
продукти, допълват
от там.

Мярката бе въведе-
на за първи път от
служебното прави-
телство на Марин
Райков и бе предста-
вена като антикри-
зисна.

с 1-2 и то епизодич-
но”, поясни Дими-
тър Рангелов. На
въпрос на „Съпер-
ник”- какво си поже-
лава в навечерието
на Новата година,
той заяви: „Да има-
ме повече  пазари,
за да има работа за
хората, а от там и
възнагражденията
им да са по-добри. В
момента нашето
предприятие същес-
твува само благода-
рение на износа.
Всяка година гово-
рим, че трябва да се
разработи страте-
гия за развитието
на родната ни ико-
номика, но до там.
Малките и средни
предприятия, какво-
то сме ние, оцелява-
ме поединично. Ние
не търгуваме вътре
в страната, както
правят много евро-

пейски страни, а
търсим спасение
единствено в изно-
са. Това налага да се
борим с непрекъсна-
то увеличаващата
се конкуренция. За-
това аз си пожела-
вам през 2015 годи-
на управляващите
най-после да седнат
и да разработят ед-
на ясна стратегия
за развитието на
българската иконо-
мика.  Тя не само ще

помогне за оцелява-
нето на бизнеса, но
ще съдейства и за
откриването на но-
ви работни места.
Сама по този начин
ще осигурим необхо-
димите средства за
бюджета”, заяви ди-
ректорът на „Феро-
магнит”. Според не-
го, добрата новина
е, че независимо от
трудностите, през
годината не е съкра-
тено нито едно ра-

ботно място. Тру-
довите възнаграж-
дения се изплащат
навреме. Предприя-
тието няма никакви
задължения.  Близо
двадесет години ко-
лективът на завода
излиза в отпуска по
Коледа и Нова годи-
на. И тази година
традицията е спазе-
на. Първият рабо-
тен ден за завода
ще бъде 5 януари
2015 година.

Зоя ИВАНОВА
Надзорният съвет

на НЗОК прие предло-
жението на БЛС за
увеличаване на цени-
те на някои медицин-
ски дейности в извън-
болничната помощ. В
резултата на това
вчера представители
на здравната каса и
лекарския съюз подпи-
саха НРД за 2015 г.
както в текстовата,
така и във финансо-
вата му част. Догово-
рът бе заверен от ми-

Подписаха НРД за 2015 г.
нистъра на здравео-
пазването д-р Петър
Москов, който при-
съства на неговото
подписване в сграда-
та на касата.

Председателят на
Надзорния съвет на
НЗОК Кирил Ананиев
каза пред журналис-
ти, че през следваща-
та година все пак
няма да има намалява-
не на обеми, каквато
бе прогнозата на над-
зорниците на пре-
дишното им заседа-

ние, на което те от-
хвърлиха въпросните
предложения. Той об-
ясни, че е постигнат
компромис с ръко-
водството на със-
ловната организация
при появата на пре-
разход по определени
дейности да не се пи-
пат обемите, а да се
намаляват цените.
Това обаче ще става
след съвместно реше-
ние на БЛС и НЗОК, и
то като се гледа все-
ки месец поотделно.

 Държавен фонд „Земеделие” изпла-
ти на производители на плодове, зелен-
чуци и картофи, както и собственици на
коне под селекционен контрол близо
5,2 млн. лв. Това информираха от фон-
да. От там поясниха, че на фермерите
по схемата за производство на плодо-
ве и зеленчуци бяха преведени 4,3
млн. лева. Подпомагане получиха 3 179
фермери, които отглеждат ябълки,
праскови, кайсии, череши, сливи, виш-
ни, круши, ягоди, малини, десертно
грозде, домати, краставици, пипер,
моркови, дини, пъпеши, зрял лук и гла-
весто зеле.  На кандидатствалите по de
minimis за производство на картофи
бяха разплатени средства в размер на
583 хил. лв., като общия брой на подпо-
могнатите производители е 860. Средс-
твата по двете схеми се отпускат за ку-
пуване на торове, продукти за расти-
телна защита и поливна вода. 

По третата схема de minimis за собс-
твеници на коне под селекционен кон-
трол Държавен фонд „Земеделие” из-
плати близо 292 000 лева. Подпомогна-
тите 169 фермери трябва да запазят
броя на субсидираните животни до 30
април 2015 г.  От ДФ”Земеделие” на-
помнят, че общият размер на предоста-
вените помощи de minimis за един зе-
меделски производител не може да
надхвърля левовата равностойност на
15 000 евро за период от три данъчни
години (2012 г. – 2014 г.)

ЧРД НА СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
  Младежкото

обединение в БСП-
Перник,

честити рождения
ден на организа-
ционния секретар

на НС на БСП
Станислав
Владимиров.

Младежите му
пожелават много
здраве,щастие и

успех в бъдещите
политически

начинания.
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Ïåðíèê çà ÷åòâúðòè ïúò èçáðà „Ëè÷íîñò íà ãîäèíàòà”
Певицата Гуна Иванова, кметовете на Радомир и Земен, Люстам и бизнесменът Георги Милев  грабнаха призовете

 Да, в момента
площадът е разко-
пан, но се надяваме
през 2015-та годи-
на той да бъде оп-
равен и да се рад-
ваме на един град-
ски център, изрази
надеждата не само
на съперникарите
инж.Петров.

Особено приятно
ми е да връча при-
за „Личност на

от страница 1

2014-та година”
най-напред на Гуна
Иванова - една от
най-добрите народ-
ни певици, попул-
яризираща прекрас-

ния български фол-
клор, занимаваща
се и с обучението
на деца.

„ И з к л ю ч и т е л н о
изненадана съм,
при това повече
от приятно, защо-
то за мен това
признание е много
ценно. Винаги съм
обичала Перник.
Моят приятел
Люстам казва, че
голямото предимс-
тво на София е, че

е близо до Перник.
Да, в Перник се раз-
вива сериозна кул-
турна дейност.
Градът ни продъл-
жава да е едно гол-

ямо културно сре-
дище.  Благодаря за
тази награда. Тя е
изненада и радост,
едно много скъпо
за мен признание.
Перник, надявам се
от утре да мога да
дам още повече от
себе си, да дам
всичко, защото ти
заслужаваш!” бяха
думите на обичана-
та певица Гуна
Иванова.

Кметът на Радо-

мир Пламен Але-
ксиев заедно с при-
за „личност на
2014-та година”
получи и пожела-
ние за здраве и ус-

пехи до края на уп-
равленския мандат
и искрени пожела-
ния за успех на
п р е д с т о я щ и т е
през 2015-та годи-
на местни избори.
Той спечели приз-
нанието на уча-
стниците в тради-
ционната анкета
на „Съперник” за-
ради успешното
управление на об-
щина Радомир, в
резултат на което
градът и населени-
те места в района
промениха коренно
облика си. „Благо-
даря за приза! Иска
ми се  в Радомир
специално да се
случват още по-ху-
бави неща.

И най-вече агло-
мерацията София-
Перник- Радомир да
бъде на такова ни-
во, че хората, кои-
то живеят и ра-
ботят на различни
места да имат дос-
тъпност, а столи-
цата да бъде част
именно от този аг-
ломерационен ком-
плекс, за да могат
да се развиват па-
ралелно всички ра-
йони. За целия
Югозападен район
е важно развитие-
то и на Перник, и
на Радомир, и на
цялата област”,
заяви кметът Пла-
мен Алексиев.

Един от най-доб-
рите, най-крупни-
те бизнесмени в
Перник, основа-
тел, учредител и
председател на
КРИБ в Перник
Георги Милев съв-
сем заслужено съ-
що спечели приза
„Личност на 2014-
та година”. Той
заяви: „За мен от-
личието е не само
персонално призна-
ние, а отличие и за
екипите, с които
работя в новата
болница „Свети
Георги”, в „Пет-
рол” – Драгичево,
на рудник „Бела во-
да”, в новото
предприятие в Ра-
домир, което офи-
циално ще бъде
открито в скоро
време.

Тук искам да бла-
годаря на кмета на
Радомир Пламен
Алексиев, че тази
бизнесинициатива
успя да се случи.
Той свърши повече-
то от работата,
от мен е инвести-
цията... Благодаря
на хората, с които
работя, защото
сам не бих успял да
постигна тези ус-

пехи, не бих бил то-
ва, което съм.

 Благодаря и на
перничани и се над-
явам през новата
година да се от-
крият нови работ-
ни места, така че
все по-малко хора
да пътуват към
София, за да
търсят препита-
ние там. Искам да
заявя още нещо
официално – от по-

литиците вече не
искаме само да не
ни пречат. Искаме
да ни помагат. За-
щото е тъжно че
град като Перник,
който някога е
имал над 100 000
жители, днес е дом
за 70 000. От сър-
це желая да спре да
се топи и да наме-

рим начин да за-
държаме и младите
хора в държавата.

България е прек-
расна и трябва да
им създадем усло-
вия за добър жи-
вот тук. Срещу
мен е Пламен Але-
ксиев и затова ис-

кам да подчертая,
че той го прави
много успешно в
Радомир. Бих искал
инициативите му
за учащите се в об-
щината, за работе-
щите млади хора,
да се реализират и
в Перник!”

Любомир Стаме-
нов – Люстам –
продуцент, шоу-
мен, илюзионист,
импресарио, пър-

вият който започ-
на да прави лазер-
но шоу в Бъллгария
и най-вече добър
човек, с голямо
сърце, получи мно-
го овации за заслу-
женото признание-
то, което получи –
приза „Личност на
годината – 2014”.
„Преди седем годи-

ни София ме приз-
на. Затова сега
съм изключително
щастлив, че в моя
град някой се сети,
че има и такъв пер-
ничанин”, не скри
вълнението си
Люстам.

Той пожела н

всички здраве и ус-
пех през новата
2015-та година.

Своя плакет не
успя да получи на
стилното тържес-
тво вчера само
кметът на Земен
Димитър Сотиров,
тъй като в момен-
та е в чужбина.
Отличието му бе
присъдено за чети-
рите управленски
мандата, оценени и

от неговите съг-
ржадани, тъй като
в анкетата се
включиха и много
земенчани. Той оба-
че ще гостува на
„Съперник” след
Нова година, за да
получи своя пла-
кет.

Нови успехи на
носителите на наг-

радата, здраве,
късмет, благополу-
чие, щастие и лю-
бов топъл дом на
всички перничани
през 2015-та годи-
на пожела още вед-
нъж издателят на
„ С ъ п е р н и к ”
инж.Иван Петров.
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Тя започна с очаквания за промяна

Над 6000 ученици получиха
професионална подкрепа
за бъдещото си развитие

Виктория СТАНКОВА

 Г-жо Янакиева,  в
края на годината все-
ки прави своята рав-
носметка, каква е ва-
шата равносметка за
2014-та?

-          2014-та годи-
на беше доста инте-
ресна. Тя започна с
очаквания за пром-
яна, с очаквания за
възможности, които
да бъдат реализира-
ни, в полза на Перник.
Тогава стартираха и
някои от важните
проекти. Беше прев-
ратна, преломна годи-
на. Бих си позволила
да кажа, че за мен спе-
циално тя се характе-
ризира и с това, че
формацията АБВ,
първоначално, като
неправителствена
организация, последс-
твие и като партия
стана факт. Аз съм
един от учредители-
те й. Надявам се, че
това, което постиг-
нахме за тази почти
една година ще оста-
не, като устойчива
форма, като устой-
чива партия, като ус-
тойчива коалиция. И
не само представи-
телството в парла-
мента ще бъде нейна
характеристика, нап-
ротив аз съм убеде-
на, че всички хора,
които се ангажираха с
тази идея ще ра-
ботят и през слeдва-
щите  години, така
че АБВ да остане една
от алтернативите в
лявото политическо
пространство.

В личен план година-
та беше различна и с
това, че аз се явих
два пъти на избори
персонално. Това ста-
на благодарение на
подкрепата и уча-
стието на хората, с
които правихме тези
кампании, които да-
доха от себе си ене-
ргията, духа и рабо-
тата, постигнахме
един впечатляващ ре-
зултат. Още по-силно
е онова, което се слу-
чи не само с предста-
вителството ни в
парламента, а с фак-
та, че ние макар и
малка парламентарна
група приехме да уча-
стваме, да подкреп-
яме управлението с

надеждата и очаква-
нето, че най- сетне
ще започнем ония
дългоочаквани проме-
ни, които касаят на-
чина на живот на все-
ки един българин. То-
ва са реформата в съ-
дебната система, в
здравеопазването,
образованието, в со-
циалните дейности,
за да приближим дър-
жавата и стандарта
ни на живот до евро-
пейските стандарти
до европейския модел
на държава.

-          В своята по-
литическа история
Перник не е имал зам.-
председател на На-
родното събрание.
Как се чувствате и
какво виждате от
трибуната на НС?

-          Това преди
всичко е една изклю-
чителна отговор-
ност. Така се случи,
че аз се оказах в еуфо-
рията на тази отго-
ворност. И ако по
един начин се виждат
нещата, когато човек
гледа към сградата на
парламента и към ре-
зултатите от рабо-
тата на НС, по разли-
чен начин изглеждат
нещата, когато ги
гледаш от парламен-
тарната банка и по
трети когато ги гле-
даш от парламентар-
ната трибуна. Взема-
нето на решения и
гласуването често
пъти на всеки един
от народните пред-
ставители е решава-
що за една или друга
промяна, която в
крайна сметка не е са-
моцел, а обикновено
засяга по някакъв спе-
цифичен начин една
или друга по-малка
или по-голяма група
хора. Затова отго-
ворностите са пове-
че, аз не говоря в чис-
то в технически и
технологичен план,
но за всички е ясно,
че когато една коали-
ция управлява, кога-
то една група от пар-
тии управляват или
подкрепят управле-
нието, взаимоотно-
шенията са сложни и
те изискват предва-
рителна подготовка
и стиковка. Да не го-

ворим за усилията,
които са необходими,
от един законоп-
роект да се стигне до
закон или изменение в
закон, което опре-
деля години наред -
като характеристика
един или друг проб-
лем. Пресен е примера
с приемането на изме-
нението в кодекса за
социално осигуряване
по отношение на ус-
ловията за пенсиони-
ране и осигуряване на
хората, които ра-
ботят.

-          В последното
си интервю преди да
положите клетва , ка-
то народен  предста-
вител, вие казахте, че
ще бъдете депута-
тът, който няма да
пречи на община Пер-
ник, а напротив ще
помага и съдейства
във всяко едно отно-
шение. Казвам го то-
ва заради еуфорията
преди една седмица,
обявиха, че община
Перник е във фалит,
а за тежкото й със-
тояние  вас лично об-
виниха?

-          Аз не съм заб-
равила и няма да заб-
равя какво съм казва-
ла и каквото и да се
случва винаги ще
продължавам не само
да мисля, но и да дей-
ствам така. Не бих
казала, че съм огорче-
на от това, което по
мой адрес беше напи-
сано, казано с всички
упреци. Смятам, че в
Перник живеят дос-
татъчно интелиген-
тни хора, за да разбе-
рат за какво става
дума. За пореден път
кампания, която по
политически причи-
ни се организира сре-
щу мен. Аналогична
впрочем беше кампа-
нията след земетре-
сението. Тогава мина-
ха много проверки и
какво се оказа ,оказа
се, че няма наруше-
ние. И още един при-
мер – кампанията,
която пак с полити-
чески привкус, по от-
ношение ремонта на
театъра. Тогава не
знам дали перничани
си спомнят, че ми-
нистър Дянков обе-
ща да се извини, ако

няма нарушение. Къ-
де е сега този минис-
тър и защо публично
не се извини? Но
всъщност извинение-
то едва ли има някак-
во значение за мен.
Аз съм спокойна, за-
щото не само, че съм
убедена,  но зная, че
нарушения не са пра-
вени, а опитите за
дискредитация ще
продължат естес-
твено, защото пред-
стоят следващите
местни избори, кои-
то ще бъдат провер-
ка за стабилността
на партиите,   оценка
на съответните по-
литици, които ще бъ-
дат кандидати  за
кмет на общината и
за другите населени
места,  ще бъдат и
кандидати за общин-
ски съветници в Пер-
ник.

В голямата си част
политиките се фор-
мират в Общинския
съвет. И  когато го-
ворим за отговор-
ности, защо във
всичките тези дни
на еуфория с поръча-
ни телевизионни
предавания и телеви-
зионни участия, ни-
то един от общин-
ските съветници не
застана и не каза –
да може би кметът е
грешил, но аз също
нося вина! Чувство-
то за лична безотго-
ворност доминира
може би в тези хора.
Затова и перничани
трябва да бъдат
прецизни, когато
подкрепят или не
подкрепят някого.
Впрочем най-лесно  е
да решиш да обви-
ниш някого, да го
очерниш, да му съз-
дадеш лошо име, но
все пак човек трябва
да има и някакъв мо-
рал- поне един пирон
трябва да е забил
някъде, както каз-
ват хората от на-
шия край , за да има
претенции . Нито
един от тези но-
воизлюпени  полити-
ци не може да се пох-
вали с това. Всъщ-
ност ще минат от-
ново проверките, ще
мине еуфорията, ще
минат и изборите, а
тогава, когато се
срещнем отново на
улицата, когато
трябва да си кажем
добър ден – кой как
ще се чувства?! 

-          В тази връзка
искам да ви попитам
и  какъв е духът в по-
литическата коали-
ция?

-          Все още взаи-
моотношенията в
тази коалиция не са

влезли в нормалната
рамка на коалицион-
ните  взаимоотноше-
ния и на вземането
на решения. За втори
път в едно сравни-
телно кратко време
голямата представе-
на в парламента поли-
тическа партия ГЕРБ
допусна грешка, име-
нно в поведението
си, като коалиционен
партньор. Въпреки че
АБВ не е подкрепила
тази коалиция, като
самоцел, само да уча-
ства във властта, а
напротив ние бяхме
водени от ясното
съзнание и отговор-
ността, която имаме
пред  нацията, че по-
вече не може така да
се управлява държа-
вата, че държавата
абдикира  и крайно
време е да се пос-
тавят опорни точки,
върху които да се за-
почне една нова поли-
тика, тя да бъде съ-
зидателна, а не разру-
шителна. И в края на
краищата никой не
бива   да забравя, че
ако се наложи ние сме
готови да се оттег-
лим - нищо, че един
министър каза, че
сме малка – четирип-
роцентова партия.
Там сме, защото се
опитваме да бъдем
коректив на едно
ясно изразено дясно
управление.

-          В края на раз-
говора не мога да не
ви попитам, тъй ка-
то вашето семей-
ство се увеличи с
още един член, как ще
прекарате празници-
те и ще откраднете
ли време за любими-
те си внуци?

-          Тази година
съдбата наистина
беше благосклонна
към мен и семейство-
то ми. Голямата ра-
дост  е новото  по-
пълнение – внукът
Матей. На празници-
те ще бъда вкъщи,
ще имам повече вре-
ме и ще бъда с малки-
те и с останалите
по-големи членове на
семейството, за да
можем до компенси-
раме по някакъв на-
чин отсъствието ми
през последните 20
години. Впрочем  бих
искала да кажа, че за
мен е по-важно не са-
мо на празниците да
бъдем заедно, но и в
делниците, когато
не рядко човек има
нужда от подкрепа,
съвет и близост.

-          Какво ще си
пожелаете през нова-
та 2015-та година?

-          На всички
много здраве.

Над 6000 са учениците, които се включи-
ха в тазгодишното издание на кампанията
на Samsung и JobTiger - Trends of Tomorrow,
която се среща с ученици от цялата страна,
за да ги подпомогне в професионалното ор-
иентиране и да ги подготви за успешно ка-
риерно развитие. В рамките на кампанията
тази година бяха проведени 59 срещи с уче-
ници от 10-ти и 11-ти клас в 28 училища от
градовете София, Видин, Пазарджик, Вели-
ко Търново, Ловеч, Сливен, Шумен и Хаско-
во. Младежите се срещнаха със специалис-
ти по човешки ресурси на JobTiger и мени-
джъри от Samsung България, за да си пого-
ворят как най-добре да се подготвят, за да
могат адекватно да отговорят най-новите
тенденции на пазара на труда и да се реали-
зират успешно в бъдеще. Специално за
кампанията специалистите на JobTiger ада-
птираха личностен тест по проучването на
известния психолог и специалист по ка-
риерно консултиране Джон Холанд. Според
този модел хората се стремят към такава
среда, която отговаря на тяхната личност и
им дава възможност да изразят най-пълно-
ценно своите способности, умения, интере-
си, ценности и желани роли. Резултатите от
теста подчертават силните качества на уче-
ниците, дават им насока кой тип професии
биха били най-подходящи за тяхната лич-
ност и в каква среда те ще чувстват най-
добре. В допълнение, учениците получават
и информация за специфичните дигитални
умения, необходими за успешното изпълне-
ние на определените професии. Целта на
теста „Коя е моята кариера?“ не е за пред-
ставяне на данни пред обществото и не се
провежда с цел изследване. Все пак, наб-
людавайки разпределението на резултати-
те, може да се установи, че най-често сре-
щаните типове личности сред младите хора
(14-25 год.) са реалистичен и социален. Реа-
листичен тип са хората, на които би им се от-
дало да бъдат инженери, архитекти, пожар-
никари, полицаи, магистрати, следователи,
пилоти, шофьори, зидари, водопроводчици
и т.н. Социален тип са хората, които се чувс-
тват добре като помагат на другите и под-
ходящи за тях са професиите в областта на
образованието, медицината, социалните
дейности, ресторантьорството и хотелиерс-
твото и др. Сред резултати изпъкна фактът,
че най-рядко срещаният тип личност е тра-
диционен/конвенционален. Тези хора пред-
почитат да участват в дейности, които изи-
скват структурирана и систематична работа
с данни и информация, да имат възможност
да организират и подредят процесите и не-
щата около себе си. Примерни професии са
счетоводител, финансист, финансов анали-
затор, секретар и други подобни. В рамките
на програмата бяха попълнени над 6000 тес-
та от младежи на възраст 14-25 години от
цялата страна, като всички те имаха и въз-
можността лично да обсъдят резултатите от
теста си с кариерен консултант от JobTiger.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/620 696; 0878/620 925

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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. Гарсониера, Тева, на спирка, отремонтирана - 22 000 лв.
2. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт - 35 000лв.
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
4. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
5. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.
6. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
7. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.
8. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата - 21 000лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
10. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
11. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
16. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
17. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
18. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
19. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
20. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
21. 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, Тв. ливади, напълно обзаведен, ТЕЦ - 150 лв.
3. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер. - 160 лв.
4. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма - 180 лв.
5. Двустаен, Изток, напълно обзаведен - 230 лв.
6. Помещение, 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. ЕДНОСТАЕН, РАДОМИР, ЦЕНТЪР, ЕТ.4, ТЕРАСА - 17000 ЛВ.

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА - 19000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ.6, ТЕРАСА -24000 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ - 26000 ЛВ.

5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ - 31500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ - 60000 ЛВ

8. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50000 ЛВ.

9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22000 ЛВ.

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55000 ЕВРО

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69000 ЕВРО

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 74000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М, ДВОР:420КВ.М,
ЗА РЕМОНТ - 13000ЛВ.

2. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ - 77000 ЛВ.

3. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М -33000 ЛВ.

4. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -32000 ЛВ.

5. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20000 ЛВ.

6. УПИ 2150КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 43000 ЕВРО

7. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65000 ЛВ.

8. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА -10000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН - 350 ЛВ.

КУПУВА:

1. ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.2 И ЕТ.3 , ПЛАЩАНЕ
В БРОЙ

2. ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ,
ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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КЪЩИ
1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата  - 29 999 евро
2. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
3.Изток/зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ-26 900 евро
4. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
5. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна – 12 800 евро
6. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
7. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 8 888 евро
8. С. Студена, към  яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
9. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена – 36 500 евро
10. С. Студена,ЗП-35м2+гараж и мазета,
двор-250 м2, реставрирана -15 400 евро
11. С. Ковачевци-център, РЗП-110м2, двор-1.100 дка,
ВиК, гараж, лятна кухня, бунар – 13 900 евро
12. с. Големо Бучино, нова, луксозна,
обитаема от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 - 58 999 евро
13. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня-11 999 евро

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 5, юг, ПВЦ - 26 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
5. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
6. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 евро
7. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
8. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., ет. 6, тх. пл., ТЕЦ, тер., след ремонт - 30 000 евро
12. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 35 000 евро
13. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
15. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
16. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
17. Къща, Център, вертикален близнак, РЗП: 140 кв.м, дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
18. Парцел, Кладница, 680 кв.м, регулация, ток, вода, целог. достъп- 26 000 евро
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро
21. Продава/заменя магазин, София жк. Младост-2,
ЗП: 63 кв.м, за подобен в Перник

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 62 000 евро
3. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
5. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС - 11 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС - 32 000 лв.
7. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
10. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ - 55 000 лв.
11.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
12. Къщи и апартаменти в Делта Хил
13. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
14. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
23. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 60 000 лв.
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 4/5/, необзаведен - 180 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
5. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
6. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
7. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.
8. 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. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
4. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
7. 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, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.
4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 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.; 21 000 лв.
9. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 000 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор - 19 200 лв.
12. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
13. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
14. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа - 26 300 лв.

16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер. - 25 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ - 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.
20. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ет. 4, тер. - 25 000 лв.
21. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
27. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.
34. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.
35. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 26 000 лв.
36. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 41 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

ЕПК, ет. 4 -
19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

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 - 1- 1- 1- 1- 17 07 07 07 07 000 лв.00 лв.00 лв.00 лв.00 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, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
88888. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. 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.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
10. 10. 10. 10. 10. 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.
1111111111. 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.
1111122222. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111133333. 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
1111144444. 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
1111155555. 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
1111166666. 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
1111177777. 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
1111188888. 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
1919191919. 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.
2222222222. 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
2222211111. 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.
2222222222. 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.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 250 лв.- 250 лв.- 250 лв.- 250 лв.- 250 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 23. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2 - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
44444. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане -----150150150150150     лв.лв.лв.лв.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. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 19 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път - 15 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.
2. Двустаен, Център преустроен в тристаен, луксозен                                  -  350 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

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.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл. - 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.- 21 000 лв.
3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро
4. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 24. Център, ул. Струма, ет. 2 - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала, 5. Димова махала,      ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер.ет. 3, ТЕЦ, тер. - 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.- 23 500 лв.
66666. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. 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.
77777. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
88888. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 222222 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
99999. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. 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.
10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
11. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211. Изток, ет. 3 - 211111 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 - 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.
1111122222. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.

Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :
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  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
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. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр. - 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.- 33 000 лв.
1111111111. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
1111122222. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. 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. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.- 17 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 614. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 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.



Имоти, реклами 7Съперник 30 декември 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, Тв. ливади, след осн. ремонт, част. обзаведена - 150 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 170 лв.
3. Гарсониера, Тева, обзаведена, ет. 5, работещ асансьор - 150 лв.
4. Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен - 190 лв.
5. Двустаен, Мошино, напълно обзаведен, отличен - 200 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 220 лв.
7. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 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, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 19 100 лв.
4. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС - 21 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт - 29 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, юг, тер. - 23 000 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. 4, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
4. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
6. 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. - 41 800 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. - 32 000 лв.
10. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 37 900 лв.
11. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 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.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., ремонт - 200 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 - 34 000 лв.; 30 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 800 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
6. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ПВЦ, среден - 39 000 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 28 000 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. 7/8/, ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 38 800 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - по договаряне
15. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван - 41 800 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
23. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
24. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
25. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
27. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
28. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
29. 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
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и
РСНИ

 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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ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
3. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма - 42 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
5. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер. - 42 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 22 000 евро
8. Двустаен, ул. Рашо Димитров, обзаведен, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 8, ТЕЦ - 34 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦq 2 тер. - 33 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
7. Тристаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 7, 2 тер., подобрения - 23 000 лв.
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
10. 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, Изток,  Църква

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана - 250 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена - 350 лв
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран - 300 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения - 250 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
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помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348

Давам под наем, партерно помещение,
90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил
и Методий 61, 120 кв.м - тел.
60 35 74

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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/
50 32 37

шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200
кв., продажба или обезщетение – тел.
0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,

ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер., с
алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 19
900 евро /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

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

имоти

наем

автомобили
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тел. 076/ 60 28 94 тел. 0898/620 696

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
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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. Гарсониера, Тева, на
спирка, отремонтирана -
22 000 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

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
19 900 евро /без посредник/

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,

ТЕЦ, тер. - 16 100 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,

ПВЦ - 29 900лв.

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. Двустаен, Изток, тх.,

ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,

таван, мазе - 30 300 лв. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Двустаен, Изток,  60 кв.м., тх., ет. 4,
тер.  - 25 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 67 кв.м.,
ет. 5, ПВЦ - 32 500 лв. 

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

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

- 0888/874 595
Дава под наем магазин

със складова част,

ул. Благой Гебрев,

16 кв.м, оживено място

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК
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“Диагностично консултативен център 1 Перник”
- гр. Перник, ул. Брезник № 2

извършва специализирани медицински дейности по:

Вътрешни болести; Нервни болести; Хирургия;
Ендокринология; Кардиология; Ортопедия и травматология;

Пневмология и фтизиатрия; Психиатрия; Акушерство и
гинекология; Офталмология; УНГ болести; Кожно-венеричес-
ки болести; Физикална и рехабилитационна медицина;
Клинична лаборатория; Микробиологична лаборатория;
Лаборатория за образна диагностика. От 01.12.2014 г. се
открива кабинет по нефрология с лекар д-р Диян
Генов - гл. асистент в клиника по нефрология и
трасплантация към Александровска болница с
работно време всяка сряда от 15.00 ч. до 19.00 ч.
Всички кабинети работят с НЗОК и здрави фондове.

Телефон за контакти 076/ 608 804

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО

     ÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍÎÍËÀÉÍ abo.bgpost.bg до 20 число

Най-важните събития в България през 2014 г.
2014 година беше белязана от предсрочни избори и нови политически скандали, фалит на КТБ и спиране на

проекта за газопровода "Южен поток" .
Дир.бг обобщи най-важните събития в политиката и икономиката на страната от изминалата година.
Политическите трусове
На 25 май се проведоха изборите за Европейски парламент, след които пет партии изпратиха в Брюксел свои

представители. ГЕРБ спечели с 30,40%, БСП - събра 18,94%, ДПС - 17,26%, "България без цензура" - 10,66%, а
Реформаторският блок - 6,45%.

Тогава за първи път се прояви резултатът от преференциалния вот. В единия случай избирателите изразиха
категорично своето мнение и избраха Светослав Малинов от ДСБ, вместо Меглена Кунева, която трябваше да остане
в София.

Голямата изненада обаче беше феноменът Любимец 15 - 15-ят в листата на БСП Момчил Неков се оказа четвърти
заради съвпадението с номера на партийната бюлетина - също 15, и стана евродепутат.

Лидерът на левицата Сергей Станишев, който многократно заявяваше, че няма да ходи в Брюксел, в крайна
сметка също влезе в Европарламента.

23 юли - След година на протести заради избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, и без да даде отговор на
въпроса КОЙ?, правителството "Орешарски" подаде предсрочно оставка, отчитайки успешно управление. Това
обаче стана, след като се стигна до неочакван разрив в отношенията между управляващите БСП и ДПС, предшестван
от емблематичното пиене на кафе между Лютви Местан и Бойко Борисов в Кърджали.

5 август - Проф. Георги Близнашки - едно от лицата на протестите, беше избран от президента за премиер на
служебното правителство. На Росен Плевнелиев му се наложи за втори път за година да състави служебен кабинет.

5 октомври - Предсрочните парламентарни избори доведоха до неслучвала се до момента конфигурация - цели 8
партии влязоха в парламента. ГЕРБ спечели с 32.66%, БСП – събра едва 15.41%, ДПС – 14.83%, РБ – 8.88%, ПФ – със
7.28%, ББЦ – 5.70%, бариерата минаха дори смятаните за останали под чертата „Атака” – с 4.52%, и АБВ – с 4.15%.

Макар и победител, ГЕРБ обаче се оказа само с 84 депутата, които бяха много далеч от нужното в НС мнозинство
от 121 гласа.

6 ноември - След дълги и изпълнени с напрежение преговори, Борисов прие мандата от президента и състави
"реформаторско" правителство. ГЕРБ и РБ подписаха коалиционно споразумение и споразумения за подкрепа с
ПФ и АБВ.

7 ноември - Парламентът гласува съставянето на втория кабинет на Борисов, който стана първият български
премиер в новата ни история, оглавявал две правителства. За вицепремиери бяха назначени Меглена Кунева от РБ
и Ивайло Калфин от АБВ.

Само дни след съставянето на така наречената четворна коалиция обаче, ПФ обяви, че може да оттегли подкрепата
си за кабинета заради назначенията на зам.- министъра на отбраната Орхан Исмаилов и областния управител на
София-град Веселин Пенев, кандидати на Народна партия "Свобода и достойнство" на Корман Исмаилов. Лидерът на
НФСБ Валери Симеонов заяви, че тя е протурска, а зам.-министъра обяви за агент на турското разузнаване.

В крайна сметка, след проточили се преговори, в които се намеси и РБ, националистите запазиха подкрепата си
за кабинета, срещу което получи два поста - на нов зам.-министър на отбраната и на зам.-областен управител, и се
договориха новините на турски език да бъдат преместени от БНТ1 по БНТ2.

Слави Бинев - мутра или модерен хъш
На 27 ноември депутатът от ПФ Слави Бинев беше избран за председател на парламентарната комисия по култура

и медии. Това предизвика остри масови протести на актьори, режисьори, музиканти и журналисти. Главният режи-
сьор на Народния театър Александър Морфов подаде оставка, а БНТ, БНР и дори министърът на културата Вежди
Рашидов бойкотираха първото заседание на комисията.

Вицепремиерите Меглена Кунева и Румяна Бъчварова заявиха, че би било нормално Бинев да се оттегли от поста.
Първоначално депутатът отказа да направи това и дори обяви, че е най-подходящ за поста, подчертавайки, че му

е лепнат етикет "мутра", а той всъщност е "модерен хъш". В крайна сметка, под общия натиск, той подаде оставка с
думите, че "мафията не може да го убие, на културата и медиите могат да пият вино от черепа му".

На негово място бе избрана издигнатата от коалицията НФСБ-ВМРО Поли Карастоянова.
Скандалните тефтерчета
На 3 април Софийски градски съд осъди на 3 години и шест месеца затвор бившия председател на Комисията за

конфликт на интереси Филип Златанов, въпреки че прокуратурата поиска условна присъда. Той обаче бе осъден не
заради скандалните записки с инициали, сред които Б.Б. и Ц.Ц., кой да бъде "ударен" или "оправен". Златанов не
обявил, а прибрал в касата си сигнал и преписка срещу президента, както и решение за наличие на конфликт на
интереси по преписка срещу неговата бивша съветничка Димана Ранкова.

Скандалът неочаквано се разгоря с нова сила през ноември, когато се разбра, че две негови тефтерчета са
изчезнали. Вещото лице по делото, което трябвало да им направи експертиза, обяви, че са били откраднати от колата
му. Появиха се множество коментари, че това е инсценировка, за да бъде провалено делото. Лично главният
прокурор обаче заяви, че липсата на тефтерчетата не е решаваща, тъй като има техни копия.

Стигна се и до още една интрига - дали инициалите Д. П. са препревени на числото 10 или обратното.
КТБ и Цветан Василев
На 20 юни БНБ затвори КТБ и я постави под специален надзор. Тогава управителят на Централната банка Иван

Искров увери, че КТБ не е фалирала, вложителите няма от какво да се притесняват и тя ще бъде отворена на 21 юли.
Това обаче не се случи и надзорът бе удължен с няколко месеца.

Същото се случи и с дъщерната на КТБ банка "Креди агрикол", която бе преименувана "Виктория".
Мажоритарният собственик Цветан Василев бе обвинен задочно за източването на 206 млн. лева от КТБ. Той така

и не се върна в България и бе обявен за издирване от Интерпол. По-късно банкерът бе задържан в Сърбия, паспортът
му беше отнет и бе задължен всеки ден да се подписва в полицията. Българските власти задействаха процедура за
неговата екстрадиция, която още не е приключила.

Междувременно - на 6 ноември, беше отнет лицензът на банката и започна дело по обявяването й в несъстоятел-
ност. То обаче беше блокирано от друг съдебен процес, започнат след жалби на фирмата на Василев "Бромак", която
притежава 75% от акциите, и на Оманския фонд - втория по големина акционер.

Въпреки многото протести на вложители, изплащането на гарантираните влогове от КТБ започна едва от 4 декем-
ври, в 9 други банки. За дни бяха изтеглени над 2 млрд. лева. Много хора с негарантираните депозити над 196 000
лева обаче не можаха да получат всичките си пари.

Изгубеният "Южен поток"
На 2 юни ЕК започна наказателна процедура срещу България заради неспазването на европейското законода-

телство при проекта "Южен поток".
От Брюксел изтъкнаха, че на страната ни е възложено да проектира, финансира, строи и управлява газопровода

без прозрачни конкурентни процедури. Проблем се оказаха и договорите за подизпълнители, при които може да
бъде дадено преимущество на определени руски и български фирми.

Това принуди тогавашния премиер Пламен Орешарски да замрази проекта.
Изненадващо, на 1 декември, президентът Владимир Путин обяви, че Русия спира проекта "Южен поток" заради

отказа на България да продължи строителството. Той направи това в Турция, където подписа с Реджеп Ердоган
договор за изграждането на друг газопровод.

Българското правителство обяви, че не е уведомено от Москва за спирането на "Южен поток", но на 4 декември
руският енергиен министър Александър Новак потвърди, че това е така.

Премиерът Бойко Борисов заяви, че България е "за" изграждане на газопровода, но само при спазване на
европейското законодателство. И подчерта, че няма подписан дългосрочен газотранспортен договор. Той поска и
получи устна подкрепа от ЕК, но от Брюксел бяха категорични, че страната ни няма право на компенсации.

Последва предложение от правителството до ЕК да финансира изграждане на газов хъб (център) на входа на
"Южен поток" на българска територия, от който руският газ да се разпределя към други страни.

След среща на върха на ЕС на 18 декември Борисов обяви, че България ще издаде необходимите разрешителни
за строителство на газопровода, за да започнат подготвителните работи по проекта и да не може Русия да ни
обвинява, че е проектът е спрян по наша вина.

Прогноза за мразовита Новогодишна нощ

Предстоят няколко дни с ниски температури, чиято кулминация ще бъде
Новогодишната нощ. От 2-3 януари предстои затопляне.

Днес след обяд преваляванията от запад постепенно ще отслабват и спират.
Минималните температури утре сутринта ще са от минус 10 по високите полета

на запад до минус 4. Ще има значителна облачност, възможно е на места да
прехвърча слаб сняг. Дневните температури ще са от минус 6-7 на югозапад до
минус 2, минус 3 градуса.

През последния ден от годината ще бъде мразовито, с минимални температури
от минус 12 до минус 5 и дневни - от минус 9 до минус 4 градуса. Облачността ще
бъде значителна, все още са възможни съвсем слаби превалявания в южните
райони.

В новогодишната нощ ще остане студено. За повечето райони на страната тя
ще бъде най-студената за периода от няколко денонощия с ниски температури,
който започва днес. Минималните температури в повечето места ще са от около
минус 14 до минус 8-9, но не са изключени и малко по-ниски стойности по
високите полета на Западна и Югозападна България.

През деня на 1 януари ще остане студено, с променлива облачност и
температури от около минус 8 до минус 3 градуса.

В петък ще се появи слаб западен вятър и въздушната маса над страната ни
постепенно ще започне да се затопля. Минималните температури ще са от минус
13 до минус 8, само на места в котловините и югозападните райони до около
минус 15. Дневните ще бъдат между минус 5 и плюс 3 градуса.

На 3 януари, събота, минималните температури ще са от около минус 10 до
минус 4, а дневните  вече ще бъдат положителни  в по-голямата част от страната,
освен североизточните райони - от минус 1, минус 2 до плюс 4 градуса.

Заради снега, виелиците и поледиците в цялата страна е обявен Жълт код за
опасно време.

Републиканските пътища са проходими при зимни условия, над 600 машини
обработваха пътната мрежа в районите със снеговалеж през изминалата нощ,
съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Оттам препоръчват на
шофьорите да тръгват на път само с подходящи гуми и да спазват указанията на
„Пътна полиция“.
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ТЕЛЕЦ 2015ТЕЛЕЦ 2015ТЕЛЕЦ 2015ТЕЛЕЦ 2015ТЕЛЕЦ 2015

ХОРОСКОП НА ТЕЛЕЦ  ЗА 2015ХОРОСКОП НА ТЕЛЕЦ  ЗА 2015ХОРОСКОП НА ТЕЛЕЦ  ЗА 2015ХОРОСКОП НА ТЕЛЕЦ  ЗА 2015ХОРОСКОП НА ТЕЛЕЦ  ЗА 2015
Вие сте търпеливи и тази година търпението ви ще бъде възнаградено.
2015 година отваря пред зодия Телец огромни възможности. Късмет приижда от

всички страни. Творчество, успех в работата, любов и приятелство ви съпровожда
още от 2014 година. Бързайте и се наслаждавайте на живота, радвайте се на даровете
на природата, умножавайте ги, защото ще имате възможност за това. Децата ви рад-
ват, възможно е увеличение на семейството ви.

Учението, преподаването, литературата и информационната сфера, посредническа-
та дейност се развиват добре и ще ви носят добри доходи.

Есента ще ви се наложи да използвате повече усилия, така че пестете резерви за то-
гава.

От  2014 година вие влязохте във важен за вас период. Кой сте вие и защо сте на то-
зи свят, сложни философски въпроси, които търсят своя отговор. До края на 2015 го-
дина, вие преживявате период през който всяка ваша постъпка е от важно значение.
Ще преживеете само значими неща, не подценявайте нищо. Всъщност това е важно за
всеки човек, но периодът от време, който идва сега, засилва вашия успех и вашата от-
говорност, не само пред себе си, но пред цялото човечество. Вие обичате да сте отго-
ворни, нали? Сега ще ви се отдаде случай!

Не се оставяйте на вътрешния глас, който нашепва какво е важно да правите,, а по-
вече се вслушвайте в гласа на вашата съвест. Честността, е важна черта за Телец-а.
Понякога  гласът на съвестта върви след гласа на разума. Постъпвайте по съвест, бъ-
дете честни пред себе си. Живейте по тази максима и рогът на изобилието ще се изси-
пе над вас.

Все пак съдбата ще ви дава много през 2015, тя и ще иска от вас много.
Вие сте създадени така, че градите бавно и славно платформата, която да ви донесе

спокойствие и щастие. Не обичате да си сменяте партньорите и местата за живеене.
Това ще бъде и вашето предизвикателство, което ще получите от съдбата – да разре-
шите по правилен начин партньорствата, които започнахте през 2014. В това число и
партньорствата в деловата сфера. Най-сложен период ще бъде есента  и пролетта. Ще
се наложи да се подобрите с определени партньори, с които имахте  разногласия през
2014. Сега, през 2015, ще има завършване на този процес. Възможно е без големи войни
вие да преминете в друга фаза, благодарение на кратък,но значим за вас разговор.

През есента ще имате преоценка на ценностната ви система. Този мъдър и необхо-
дим етап, ще покаже в какво вашия партньор е прав или, не. Изживейте го този период,
той е важен, не се страхувайте от сблъсъци, те ще бъдат за добро. Да бъдете заедно с
партньора ви в бизнес отношенията или пък в личната сфера, ще зависят само и еди-
нствено от вашето решение, разбира се, като си дадете ясна сметка ,какво да очаквате
след това.

Възможно е да създадете нов бизнес с ваши роднини, който ще се окаже много успе-
шен, а вие сте хора които знаят да правят пари, нали. Вие добре си правите вашата
сметка в отношенията с другите, нали? И умеете да измъквате максималното от все-
ки.

Пътуванията през 2015 ще бъдат прекрасни, особено в началото на годината. Освен
отдих, те ще ви донесат и успехи в деловата сфера, предложения и контракти. Новите
проекти обещават успехи, плановете ще се реализират. Една жена ще изиграе решаваща
роля в това. Не се замисляйте много, а се впускайте в действия, това което не се на-
режда при другите, при вас ще стане с лекота. През последния месец от зимата, ще се
насладите на забавления. Не подредеността в живота ще остане в миналото и стабил-
ността отново ще бъде при вас.

През февруари не се преуморявайте, а пестете силите си.
В първата половина от 2015 година насъбрания потенциал, ще започне да работи във

ваша полза.Вашият авторитет излиза на преден план, вие сте човек, които заслужава
доверие. От страни изглеждате солидни и стабилни. С една дума, хора, на които може
да се разчита.

Сега може да се появи възможност да продължите своето образование, за което ще
са необходими финанси. Ще станете доста пестелив и това може да навреди на отно-
шението ви с близки за вас хора. Но вие знаете как да разрешавате проблемите си: оби-
кновено се усамотявате във вашия дом, който  е вашето убежище, в който ще се заре-
дите с енергия и  готовност да се справите с проблемите си.

Работата и помощта на хората ще стане главното условие за успех през втората
половина на 2015 година. Ще са ви необходими много усилия, за да  оправдаете доверие-
то на хората. Освен проблеми в личните отношения, ще се  наложи да отстоявате ва-
шите позиции. В работата ще настъпят промени, за които ще се наложи да поискате
помощта на другите, за да преодолеете проблемите през есента. А вие обичате да вър-
шите всичко сами, нали? Но този път трябва да разчитате и на другите.

Зимата ще бъде период на важни промени за вас, благодарение на успехите досега. Ще
си възвърнете предишния авторитет, вашето положение в службата ще се възстано-
ви. Ако са ви обвинили в нещо, то сега ще признаят вашия авторитет. Това ще се пот-
върди и в материално отношение.

Новогодишните празници е добре да проведете в дома, заедно с вашите родители и
близки. Така ще се почувствате обичани и разбрани. 2015 година ще бъде успешна за вас.

Любов и приятелства за Телец през 2015
Вие ще бъдете сигурната половинка през 2015. Така ще ви възприема вашия партньор.

А хората, които са в търсене на идеалния партньор за тях 2015 ще се окаже щастлива и
ще намерят онова, което търсят. Този приятен период от време, ще дойде и с голяма и
приятна изненада. Вашето търпение в последните години, ще бъде възнаградено по по-
добаващ  начин. Това приятно събитие може да се случи през юли 2015.

Онези от вас, които са семейни може да преживеят неразбирателство с половинката
си. Но познатото ни търпеливо отношение от ваша страна, ще разсее облаците над-
виснали над вашата връзка. Това може да се случи през декември.

Работата и кариера за Телец-а през 2015
През 2015 вие ще откриете нови измерения за плановете си. Вашето  служебно поло-

жение по принцип винаги е било стабилно, но когато се появят проблеми, вие умеете
да ги разрешавате.

Както вече казахме, вашата кариера ще бележи просперитет, ще се появят нови идеи
за бизнес, които ще успеете да осъществите, заедно с ваши роднини или близки. За да
спечелите, трябва да сте особено дипломатични през месец май. А август ще ви донесе
неразбирателство, което може да бъде значимо във вашата работа. Само добрата ви
физическа кондиция и добро здраве ще ви помогнат да спечелите в този стрес.

Финанси на Телец през 2015
Както знаем, Телецът е добър финансов анализатор, той планира всичко, така ще бъ-

де и през 2015. Независимо от предизвикателствата, които ще се появят на пътя ви,
вие ще ги разрешите. Вашия партньор може да се нуждае от финансовата ви поддръж-
ка, дайте му я. За него ще бъде особено важно това.

Ако планирате да правите сделка с недвижимо имущество, то направете я през юли
и това ще ви донесе добър финансов резултат.

Пътуване на Телец през 2015
Мисълта за приключение и весело прекарване ще бъде  инспирирана през юни. Това ще

бъде периодът когато ще си дадете малко почивка и ще започнете да мислите за вакан-
ция.

Здраве на Телец през 2015
Телецът може да реши да предприеме някакъв диетичен режим през 2015. Не забрав-

яте заедно с диетата, да приемете и мултивитамини. Ако не вземете необходимите
мерки, може да се появят проблеми с храносмилателната система, като резултат от
неправилна диета.

Опитайте се да медитирате поне по 30 минути на ден.
Печелившите числа 10,14,20,28
Рожден камък: Ахат
Щастлив цвят: жълто, синьо
Планета: Венера
Най-съвместими с Дева, Козирог, Рак, Риби
Специални качества: непоколебим, грижовен, винаги мисли
Слабости: не винаги говорите каквото мислите
Подходяща професия: банкер, счетоводител, инженер, музикант
Енергийната Признаци: Ин
Здравни проблеми: гърло, шията, астма, хранителни проблеми
Повечето сблъсъци със: Скорпион, Лъв, Стрелец, Водолей

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

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.
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Яне АНЕСТИЕВ

Èâî Àíãåëîâ òðåíèðà è ïî Êîëåäà
На 2 януари пернишкият шампион заминава за Германия

Страницата подготви Яне Анестиев

отбора, няма загубе-
на среща. Два дни
след това, на пети
януари , той и съот-
борниците му замина-
ват за Белмекен, къ-
дето националите ще
проведат  първия си
базов лагер за година-
та. Следват лагер и
турнир в САЩ, после
държавни първенс-
тво, за да дойдат го-
лемите изпитания за
2015 година – евро-
пейско и световно
първенство. През та-
зи година Иво ще има
сериозен противник в
категорията си – ев-
ропейският шампион
за 2014 година Але-

ксандър Костадинов,
който, след като се
качи в категория до
59 кг, засега няма да я
променя и да бяга от
конкуренцията на
най-добрия пернишки
борец в последните
години. Иначе борци-
те си направиха ко-
ледно парти в обнове-
ната си зала в спор-
тния комплекс „Друж-
ба” с надеждата,че
по-добрите условия
ще привлекат и много
повече малки момче-
та, желаещи да пов-
торят успехите на
Иво и другите прос-
лавени пернишки бор-
ци.

Стойчо Стоев 
замина за чужбина

Новият треньор на “Левски” Стойчо Стоев
замина за чужбина. Наставникът обаче
няма да гледа потенциални нови играчи, а
ще празнува новогодишните празници зад
граница. Екскурзията била планирана още
преди Стоев да поеме “сините”. Специалис-
тът вече до голяма степен вече се разбра с
Георги Иванов за селекцията след няколко
дълги срещи. Желанието на треньора е
всички нови играчи да бъдат уредени до
първата тренировка, която е на 7 януари.
“Сините” планират първи лагер в Сандан-
ски, след което ще заминат за Анталия

„Славия” следи нападател
от Естония

Славия преговаря с нападател от Есто-
ния. Става въпрос за 24-годишното крило
Игор Суботин, който в момента е свободен
агент. Цялата си кариера Суботин изкарва в
Левадия Талин, като през сезон 2014 има 33
мача и 32 гола. Той е роден на 26 юни 1990
година и е висок 187 сантиметра. Суботин е
бил част от всички юношески и младежки
национални гарнитури на Естония, като има
и 3-4 мача за първия отбор на родината си.
Все още между Славия и футболиста има
разминавания, но се очаква той да започне
подготовка с тима на 12 януари. Отдавна
стана ясно на кои играчи Славия няма да
разчита през новия сезон. Това са Душан
Савич, Чавдар Янков, Мичел Бургзорг, Ки-
ре Ристевски, Димитър Георгиев, Мишел
Платини, Фернандо Силва и Вилиян Бижев.
Сигурните нови на този етап са Ивайло Ди-
митров от Добруджа, Петър Атанасов от Ра-
ковски и Мартин Станкев от Банско.

Коледните късмети
за волейболистите

Виж на кой отбор от първата група какво
му се падна…
 1. ДОБРУДЖА 07 (ДОБРИЧ)

Добруджа да продължава със сърце и ду-
ша, финал в Суперлигата вече не е мечта!
2. МОНТАНА (МОНТАНА)

 Монтана в тройката на Суперлигата се
цели, с второ място на полусезона вече си
постели!
3. МАРЕК ЮНИОН-ИВКОНИ (ДУПНИЦА)

Марек спокойствие и търпение да има, ще
дочака новата си зала, догодина, до амина!
4. ПИРИН (РАЗЛОГ)

С финансово спокойствие Пирин задр-
яма, да се събуди веднага, че на четвърто
място изостана!
5. НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС)

Нефтохимик 2010 тръгна с нова схема, но да
се стяга, че засега само пето място заема…
6. ЦСКА (СОФИЯ)

В ЦСКА иновативно и новаторски дей-
стват, кадри създават  и нови проекти за-
действат!
7. АРДА (КЪРДЖАЛИ)

Внимавай с Арда, не мъти водата, че труд-
но се преплува в Кърджали реката!
8. КВК ГАБРОВО (ГАБРОВО)

КВК Габрово на финансовите трудности
ще издържи, ще оцелее и в Суперлигата
ще продължи!
9. МИНЬОР (ПЕРНИК)

Полупрофесионален Миньор на здраве
ще се радва, да могат играчите волейбол и
професия да съвместяват!
10. ЛЕВСКИ БОЛ (СОФИЯ)

В Левски да се борят, да не се отказват, че
е силна Синята идея и за напред да показват!

Коледните празници
не развалиха трениро-
въчния ритъм на све-
товния и европейски
шампион Иво Анге-
лов. И по празниците
той продължи да тре-
нира. Няма как да е и
по друг начин, тъй ка-
то още на втори
януари перничанинът
ще се бори в първата
си официална среща
за годината. Той изли-
за за своя немски тим
„Аделхаузен” в поред-
ния кръг от първенс-
твото на Бундеслига-
та.  Иво трябва да
пази авторитета си
там, защото, откак-
то се състезава за

Шумахер води битка
вече цяла година

Една година от инцидента с легендата
във Формула 1 Михаел Шумахер се навър-
шва днес. На вчерашния  ден през 2013 го-
дина световните медии съобщават за инци-
дент с бившия пилот по време на ски спус-
кане във френските Алпи.В ранния следо-
бед се знае единствено за мозъчната му
травма, а часове по-късно Шумахер изпада
в кома. Състояние, от което няма да излезе
в следващите няколко месеца. В началото
на 2014 година започват спекулациите за
това как и защо германецът се е намирал в
необезопасен район, а версиите са от нуж-
да от адреналин, до опит да спаси дете.На 8
януари се появява първото видео със за-
пис от инцидента, записано от камерата
върху главата на Шумахер. Записът доказ-
ва, че германецът не се е движил с висока
скорост, но не разкрива и причините за па-
дането му.В края на януари започват спе-
кулациите за събуждането на Шумахер от
изкуствената кома, в която е поставен след
инцидента. Процесът е бавен и постепенен,
а информацията за това ограничена. Два
месеца след това феновете на германеца
биват шокирани от новината, че любиме-
цът им е загубил 20 килограма от теглото
си, но това е поредният слух, който е опро-
верган на фона на липсата на информация
около състоянието на пилота.През април
се появява информация, че Шумахер реа-
гира на гласове, но заедно с това се чуват
и негативни прогнози, че той повече няма
да може да ходи.През май за легендата на
Формула 1 се пуска слух, че е починал във
френската клиника, но през юни той се съ-
бужда от комата.Следва транспортиране на
Шумахер под фалшиво име към клиника за
възстановяване в Лозана (Швейцария),
при което изчезват медицинските му карто-
ни, намерени по-късно.В началото на ав-
густ крадецът на медицинските документи
на Шумахерсе беси в затвора, а през сеп-
тември пилотът се завръща у дома за след-
болнично възстановяване с екип от 15 ле-
кари.До края на годината новините за Шу-
махер стават все по-оскъдни, а последната
е, че реагира със сълзи на гласовете на
близките си.

са четирима, а общо
българите на този
етап са петима, защо-
то Енърджи Т.И. Трен-
тино (Тренто) с Ма-
тей Казийски е воден
от Радостин Стой-
чев. Капитан на Копра
(Пиаченца) е Христо
Златанов, за ЧМЧ (Ра-
вена) играе Жани
Желязков, а в тима на
Топ Волей (Латина) -
Тодор Скримов. Най-
тежка е задачата на
пернишкия волейбо-
лист и съотборници-
те му,които се из-

След края на първия
полусезон в италиан-
ското първенство,
станаха ясни четвър-
тфиналите за Купа-
та. Предимство имат
завършилите на пър-
вите четири места
отбори, като те ще
бъдат домакини в 1/4-
финалите на 6 януари.
Всичко се решава в
един мач, а финалната
четворка е в Болоня
на 10 и 11 януари. Бъ-
лгарските волейболис-
ти, които достигнаха
до четвъртфиналите

Тодор Скримов на четвъртфинал
в турнира за Купата на Италия

правят срещу шам-
пионите от миналата
година.

Ето и програмата
за четвъртфиналите
на 6 януари от 19:00 ч
б.в.:

Енърджи Т.И.Тренти-
но (Тренто) - Копра
(Пиаченца)

Сър Сейфти (Перу-
джа) - Калцедония (Ве-
рона)(от 18:30 ч)

Модена Волей (Мо-
дена) - ЧМЧ (Равена)

Кучине Лубе Банка
Марке (Трея) - Топ Во-
лей (Латина)

В ЧИКАГО СЪБРАХА ПАРИ ЗА САДЪКОВ
Благотворителен коледен турнир в подкрепа на бившия национал на Бълга-

рия и легенда на Локомотив (Пловдив) - Аян Садъков, се проведе през изми-
налия уикенд в Чикаго. Двигател на надпреварата, която се проведе в един
ден, беше Ангел Бекяров. Бившият международен съдия осигури екипите и
мястото на провеждането на мачовете. Футболните хора зад Океана помогна-
ха с 3 000 долара. За събирането на средствата се грижеше организаторът Кос-
тадин Грозданов.Както е известно, Аян Садъков се бори с амиотрофична лате-
рална склероза и трудно движи едната си ръка.Сред участниците в турнира е и
перничанинът Николай Василев, който редовно ни информира за успехите на
щатските "винкели" по футболните терени.
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АПРОПО

АКО НЯКОЙ ВИ КАЖЕ, ЧЕ
ПЪТИЩАТА В ПЕРНИК СА
ПОЧИСТЕНИ от снега,
трябва да му вярвате на 50
%. Щото ако приемем, че и

тротоарите са пътища, там снегът на
50 процента е девствен, а останалата
половинка е разгазена, та не става за
вървене. Обичайна гледка към вче-
рашна дата беше пешеходците масово
да се движат по пътните платна, къде-
то снегорините бяха пропочистили и
нахвърляли сол, от оная, дето побел-
яват ботушите. Демек, хора и автомо-
били деляха едни и същи пътни уча-
стъци, проклетисвайки се едни други
по въпроса кой е по човек. Това зим-
но сближаване може да има и меди-
цински последици, ама слава Богу, до
вчера поне нямаше.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК
ЗА 2015 Г., традиционно премина без
публика. Явно перничани не си падат
много по публичните изяви, обзети от
някакъв непонятен срам да ги питат
комшиите какво правят на една маса с
кмета. И донякъде това е оправдано.
След като бе направена реклама, че
парите заникъде няма да стигнат, ос-
вен за най-належащото, какво толко-
ва има да се денгубиш с бюджетните
главоблъсканици, като е далеч по-
емоционално да висиш по опашките в
магазините пред поредната празнична
промоция.

ЦЕЛИ ПЕТ ВЛАКА ЩЕ СПРЕ
БДЖ-ТО ПО ЛИНИЯТА СОФИЯ-
ПЕРНИК от средата на януари 2015
година. Тия жепейци комай срам си
нямат. Колко пъти да им се повтаря,
че влакът Перник-София за перничани
има същото социално значение, като
метрото за софиянци и автомагистра-
ла Тракия за курортистите. Ама ония
си наумили да режат линии и това си
е. Ако не ни лъже паметта и лани по
едно време се изсилиха да кръцнат
някоя и друга линия от схемата, ама
като започне едно яко депутатско ло-
биране пред транспортния министър,
и оня клекна. Бас държим, че и сега
ще бъде така.

1230 декември 2014 г.

Внимавайте и с фейсбук, крадците дебнат и в социалните мрежи

Бърз съд за пиян шофьор
по Коледа

Любомира ПЕЛОВА
Б ъ р з о

производство
за шофиране
след употре-
ба на алкохол
е започнато в
Перник. Леко-
то пътнотран-
спортно произшествие е станало нав-
ръх Коледа, на път I-6, в района на бив-
шия клон „Мир”. Колите са се движели
в посока столицата. Парадоксалното в
случая е, че невинният автомобил – 24-
годишният перничанин П.В., е седнал
зад волана след почерпка. Проверката
за алкохол отчела 1,40 промила. Мла-
дият мъж е дал и кръвна проба за хи-
мичен анализ

Работата по документиране на случая
продължава.

тни изненади, е добре
да се вземат мерки за
предпазване на жили-
щето и ценните ве-
щи. На първо място
отново е дискретнос-
тта - не бива много
хората да знаят, че
семейството ще от-
съства от дома. Де-
цата също трябва да
бъдат предупредени
да не разказват за
предстоящото пъту-
ване. При отсъствие
за  няколко дни всич-
ки врати и прозорци 
трябва да бъдат
грижливо  затворе-
ни. Добре е доверени
съседи или роднини
да наглеждат жили-
щето. В никакъв слу-
чай не  бива да се ос-

Любомира ПЕЛОВА
Телевизори, бижута

и друга покъщнина са
откраднати от апа-
ртамент в Перник.

тавят вкъщи големи
суми пари, златни и
сребърни накити. Ако
жилището ще е праз-
но само за една
нощ, осветлението
може да бъде оставе-
но включено. Тъмни-
те прозорци са най-
достъпният ориен-
тир за апашите, че
собствениците не са
у дома. Непрекъсна-
тото писане във
фейсбук за това, къ-
де се намирате, също
може да ви изиграе
лоша шега. Когато се
чуват странни шумо-
ве или се изнасят ве-
щи от непознати, е
добре незабавно да се
подаде сигнал на тел.
112.

Обирът е станал в пе-
риода 23-27 декември,
когато собственици-
те отсъствали от
къщи. В жилището е

проникнато чрез
счупване патронник
на входна врата. От-
краднати са три
цветни телевизора,
златни и сребърни на-
кити, маркови парфю-
ми и кафе-машина.
Направен е оглед на
местопроизшествие-
то и работата по из-
дирване на извърши-
телите продължава.
Още два апартамен-
та са обрани по подо-
бен начин в облас-
тния град.

От полицията от-
ново напомнят на
гражданите, че около
празниците се акти-
визират извършите-
лите на домови краж-
би. За да няма неприя-

Образованието –
приоритет в бюджет 2015

Любомира ПЕЛОВА
Стари, неизпълнени обекти отново в

списъка за капиталови разходи
Неокончателната рамка на бюджета на

община Перник, както писа „Съперник”,
за 20154-та година е 46 643 093 лева, от
които 25 426 500 лева са държавни деле-
гирани дейности.

На публичното му обсъждането в наве-
черието на коледните празници предсе-
дателят на Общинския съвет Милан Ми-
ланов, който бе най-активен при дебати-
те, заяви, че цифрата е нереална, тъй ка-
то в частта, касаеща собствените прихо-
ди отново се залага с 5-6 милиона лева
повече пари от онези, които реално биха
могли да бъдат събрани. И това е грешен
ход, който повтаря стари грешни стъпки
и в минали години. Шефът на старейши-
ните отправи критични бележки и по от-
ношение на капиталовите разходи. В
списъка с обекти, които трябва да бъдат
изградени през 2015 година, могат да се
видят за пореден път залагани обекти и в
отминали периоди. Сред тях са „Марина
бара” ,  физкултурният салон на СОУ
„Петър Берон”,  ремонта на надлез „Иван
Вазов”. Миланов изрази надежда, че та-
зи година най-сетне ремонта на съоръже-
нието ще се случи, ако не искаме то да
се срути. Той зададе и актуалният въп-
рос з-нае ли се точният размер на бю-
джетния дефицит и дали планираните
собствените приходи ще стигнат за по-
гасяване на задълженията, след като
кметът Иван Иванов заяви още в първите
дни на управлението си, че ще се харчи
толкова, колкото парите позволяват. Спо-
ред градоначалника точният размер на
борчовете на общината ще стане ясен
едва в края на първата десетдневка на
януари.

От големите проекти по европейски
програми, сред които са ремонтът на
централната градска зона по „Зелена и
достъпна градска среда”, изграждането
на регионалното депо за твърди битови
отпадъци, санирането на ОДЗ № 11,  през
2015-та година година се очакват 61
млн.лв. Най-много средства трябва да
дойдат по големия проект за водния ци-
къл на Перник, който трябва да започне
догодина.

И през 2015 година образованието ос-
тава приоритет за кметската управа.
Предвижда се изграждането на втория
корпус на детската градина в кв. Тева,
за което са предвидени 1 450 000 лева,
като от тях 890 хил.лв. са средствата от
общинския бъджет.

В бюджета са заложени и 170 хиляди
лева за дофинансиране на Профилакто-
риума, с 15 000 ще се дофинансира дей-
ността на читалищата, а субсидията за
спротните клубове е в размер на 140
хил.лв.

Същият ден в село
Зелени град пък е из-
горяла къща. Инциден-
тът е предизвикан
от късо ел.съедине-
ние. Лумналият около
20,55 часа, е цялата
сграда с разгъната
площ 120 кв. м. За щас-
тие пострадали хора
няма.

Пожар вилня и в
Перник. Сигналът за

лумналия огън е бил
подаден в неделя, око-
ло 14,10 часа. Пламъ-
ците са унищожили
домашно имущество
и дограма на къща, на-
мираща се в квартал
„Рудничар”. Причина-
та за пожара и тук е
било късо ел. съедине-
ние. Няма пострадали
хора и нанесени други
материални щети.

Пожари погълнаха къща и фураж
Любомира ПЕЛОВА

Три пожара с мате-
риални щети са ста-
нали през почивните
дни, информираха от
пресцентъра на Об-
ластната дирекция на
МВР. Два от тях са в
Трънско

В село Парамун са
изгорели сеновал и
фураж. Пламъците
лумнали на 26 декем-
ври през нощта, око-
ло 2,15 часа в имот,
собственост на 76-го-
дишен местен жител.
са 60 кв. м. Огънят е
унищожил 60 квад-
ратни метра покрив-
на конструкция, око-
ло 500 бали сено и еди-
н тон фураж. Причи-
ната за пожара не е
установена, започна-
то е досъдебно произ-
водство от служите-
ли на РУП – Трън.

(събота).
Около Великден съ-

що ни се събират 4
почивни дни. Почивни
ще са дните от 10 до
13 април, а Великден
през 2015 г. е на 12 ап-
рил.

Следващата голяма
почивка ще е чак през
септември 2015 г., ко-
гато отново няма да

работим 4 дни (от 19
до 22 септември). По-
неделник (21 септем-
ври) ще е почивен, но
за сметка на това ще
се работи на 12 сеп-
тември (събота). В
края на 2015 г. ще по-
чиваме от 31 декем-
ври до 3 януари, но ще
работим на 12 декем-
ври (събота).

Вижте почивните дни през 2015 г.
Виктория СТАНКОВА

След двете дълги
поредици от почивни
дни през коледно-но-
вогодишните празни-
ци идва ред и на рабо-
тата. На 29 и 30 де-
кември приключваме
2014 година и след-
ват пет почивни дни
– от 31 декември до 4
януари. Петък, 2
януари обаче ще от-
работваме на 24 януа-
ри (събота). Така пър-
вият работен ден за
2015 е на 5 януари(по-
неделник).

Следващата пореди-
ца от неработни дни
ще е през март.Общо
4 почивни дни ще има-
ме и около 3 март (от
28 февруари до 3
март), като 2 март
(понеделник) ще се от-
работва на 21 март


