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нишката болница
МБАЛ „Р. Ангелова”
под наблюдение, но за
живота му няма ни-
каква опасност. От
полицията не уто-
чняват причините за
пътния инцидент,
които ще изяснява
образуваното досъ-
дебно производство.
Възможно на белгиеца
да му е прилошало,
както и да се е раз-
сеял за момент и да е
изпуснал управление-
то на автомобила или
пък самата кола да е
дала някакъв дефект.

Същият ден е пос-
традал и 27-годишен
пернишки рокер. Ка-
тастрофата е стана-
ла почти по същото
време като тази на
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Рокер катастрофира край клон „Мир”
Любомира ПЕЛОВА

Два пътни инциден-
та белязаха уикенда в
Пернишко. Белгийски
гражданин катастро-
фира на автомагис-
трала „Струма”. Ин-
цидентът е станал в
района на радомирско-
то село Долна Диканя,
около 20,45 часа на 29-
ти август, съобщиха
вчера от полицията.
Лек автомобил „Лен-
дровер”, управляван
от 44-годишен жител
на Белгия се ударил в
страничната манити-
нела, преобърнал се и
се забил в слънчогле-
дова нива край шосе-
то. Тестът за алкохол
на шофьора е отрица-
телен. Белгиецът е
бил настанен в пер-
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Пара
държава

След като узакониха такси-
метровите шофьори да работят като па-
рамедици, един вид частни линейки на по-
викване, сега остава под същия знаменател
да прекарат и други професии от обслужва-
щата сфера. Например хотелиерите – ос-
вен телесен релакс, да правят масажистки,
гимнастически и  други процедури, от кои-
то почиващият народ има страшна нужда.
Та нали тазгодишният туристически сезон
мина под парата на украинската криза, ето
сгоден начин за възвръщане на туристичес-
кия поток. Освен здравеопазването, и обра-
зованието може да стане параструктура,
като няма пари за него. Либерализират се
частните уроци, и ето ти паралелна струк-
тура, хем икономична за държавата, хем до-
ходна за преподавателите.

Обаче в сферата на паранормалните явле-
ния най-адекватни ще са параполитиците .
И без това с кухи партийни структури, из-
мислени съюзи и коалиции и корпоративен
електорат не можеш да създадеш нищо ра-
зумно, освен една парадържава.  Какво дру-
го, ако не парадепутати са мнозинството
от Народното събрание? Парламентът мо-
же да им бъде даден на ишлеме да упражн-
яват занаята си над когото хванат.

Валентин ВАРАДИНОВ

Пак проблем с ваксините
Зоя ИВАНОВА

Проблемът с липсата на ваксини за ново-
родени остава.  Става въпрос за ваксината
срещу дифтерия, тетанус, коклюш, детски
паралич, хемофилус инфлуенце и хепатит Б,
с която според промени в Наредба 15 за
имунизациите трябва да бъдат ваксинирани
всички бебета, родени след 1-ви юни 2014 г.
Шествалентната ваксина бе включена в на-
редбата заради спиране произвеждането на
петвалентната, но обществената поръчка за
доставка на новата ваксина още не е прик-
лючила, а според промените в наредбата ле-
карите нямат право да правят имунизации
със старата ваксина. Така бебетата, родени
след 1-ви юни 2014 г., остават без защита
срещу шестте заболявания за неизвестен
период от време.

8 партии и коалиции с регистрация в пернишката РИК
ция на листа, а д-р Ни-
колай Радулов води
листа на коалиция
„Левицата и Зелена
партия”. Анита
Стоянова е начело на
листата за Перник на
партия „Новото вре-
ме”. Листа само с един
кандидат са предло-
жили от Социалдемок-
ратическа партия.
След проверка на име-
ната в ГРАО листите
ще бъдат изпратени
от РИК в ЦИК за ре-
гистрация.

Любомира ПЕЛОВА
Районната избира-

телна комисия в Пер-
ник прие документи-
те на първите 8 пар-
тии и коалиции, гото-
ви с листите си за из-
борите на 5 октом-
ври. Вече са регистри-
рани коалицията АБВ
с водач на листата
кметът на Перник Ро-
сица Янакиева и коали-
цията „БСП лява Бъл-
гария” с водач поли-
тологът, чиито коре-
ни са от радомирско-
то село Валери Жабл-
янов. На 31-ви август

документи за регис-
трация подадоха и от
ГЕРБ с водач д-р Вяра
Церовска. Изпълни-
телният директор на
една от големите
фирми в региона Люд-
мил Александров е во-
дач на листата на
партия НДСВ като
представител на
гражданска квота.
Милен Илиев е вода-
чът на листата на
партия „ Български
национален съюз Нова
демокрация”, която
също е подала доку-
менти за регистра-

автомагистралата,
но на външноградска-
та магистрала, в ра-
йона на бившия клон
„Мир” край града. Мо-
тоциклет „Хонда”, уп-
равляван от пернича-
нина Д.Г., който се е
движел към столица-

та, се забил в стра-
ничната мантинела.
При „приземяването”
мотоциклетистът е
пострадал сериозно и
е бил настанен за ле-
чение в „Пирогов” в
София с различни
травматични увреж-

дания, но за щастие
без опасност за живо-
та. Това не е първият
пътен инцидент, кой-
то става в района на
щлон „Мир”. Катас-
трофи там през годи-
ните са вземали и чо-
вешки жертви.

На страница 3
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Те ще издават констативни протоколи на фермерите при евентуално загинали животни   
Силвия ГРИГОРОВА

  Във връзка със за-
повед на министъра
на земеделието и хра-
ните от 20 август
2014г, със заповед на
директора на Облас-
тна дирекция „Земе-
делие” в Перник се
създават експертни
комисии по общини.
Те включват служи-
тели от общинските
служби по земеделие и
от регионалните зве-
на на служби и аге-
нции на Министерс-
тво на земеделието и
храните.

Основните задачи,
които са поставени
на експертните коми-
сии са свързани с мер-
ки, които целят огра-
ничаване на разпрос-
транениетио на бо-
лестта „син език”. Тя
достигна вече и до
съседните ни облас-

ти- Кюстендил и Бла-
гоевград и с основа-
ние буди тревога у
животновъдите в об-
ластта. Освен това
създадените експер-
тни комисии, при пос-
тъпили заявления от
регистрирани земе-
делски производите-
ли по реда на Наредба
№ 3 от 29.01.1999г.,
трябва да извършват
проверки на място и
да издават конста-
тивни протоколи за
загинали селскосто-
пански животни
вследствие на при-
родни бедствия или
неблагоприятни кли-
матични условия по
реда и условията на
Държавна помощ за
компенсиране на загу-
бите.

 До 30 октомври,
тази година, инфор-
мацията от конста-

ДКЕВР утвърди единни
общи условия на В и К оператори

Силвия ГРИГОРОВА

26 милиона недостиг в
образователното министерство

Зоя ИВАНОВА
Недостигът в бюджета на Минстерс-

твото на образованието е 26 милиона
лева. Това заяви пред БНР образова-
телният министър Румяна Коларова.
Другата част от приоритетите й, по ней-
ните думи, е свързана с така или иначе
намаления бюджет на министерството.
“Имаме и допълнително открит недос-
тиг, който е около 7 милиона, което оз-
начава, че общият недостиг е 26 милио-
на. Но така или иначе, има обществени
поръчки, които в някаква степен ще бъ-
дат забавени или ще бъдат спрени, за
да може по някакъв начин и да балан-
сираме този недостиг в министерството.
Но другата причина, поради която
някои от обществените поръчки са
спрени, е порочната процедура. Имаме
преглед, в понеделник ще има прескон-
ференция, която ще бъде специално на
тази тема, тя ще бъде в министерство-
то”, коментира тя. Според Румяна Кола-
рова за момента няма основания да се
смята, че в някои училища учебната го-
дина няма да започне. “Разбира се, не
навсякъде тя ще започне при нормални
условия. Знаете, че в двете училища в
Мизия реално тя ще се провежда на
втория етаж, на първия етаж няма как
да стартираме, поне това са нашите
очаквания. Аз ще бъда в Мизия във
вторник и то не за да оценя ситуацията
в двете училища, а за да мога да оценя
доколко децата, които ще учат в тези
училища, ще имат нормални условия,
при които да започнат учебната годи-
на”, поясни обаче тя. Това е проблем, не
за друго, а защото сме направили вече
точно оценка как ще организираме уче-
бния процес, как ще гарантираме дос-
тъпа до сградите, осигурили сме и уче-
бни материали – учебници и други по-
мощни материали, особено за основно-
то училище, което е наводнено. Но въп-
реки всичко за всяко едно дете, все
пак средата, която гарантира нормал-
ността на учебния процес, е домът, до-
пълни служебният министър. Румяна
Коларова посочи, че пъвокласниците
тази година са близо 64 хиляди, но уто-
чни, че тази цифра непрекъснато се
променя. Тя каза още, че предстои зак-
риването на 5 основни училища и 3 про-
фесионални гимназии.

Първолаците с вечерен час
Любомира ПЕЛОВА

Първокласниците
да лягат не по-късно
от 21 ч., за да получа-
ват необходимата им
доза сън за възста-
новяване и растеж.
Такава препоръка ще
бъде записана в новия
наръчник за родители
на първолаци, който
ще бъде представен
официално до начало-
то на учебната годи-
на. Помагалото е раз-
работено от Асоциа-
ция „Родители” и от
образователното ми-
нистерство, съобщи
в. “Монитор”. „Ранно-
то лягане на децата е
проблем, за който
споделят много роди-
тели. То обаче е много
важно за първокласни-
ците, които в момен-
та израстват физи-
чески и интелектуал-
но. Затова е добре ро-
дителите да намерят
ненасилствен начин
да научат децата си
да си лягат в 21 ч.”,
коментира председа-
телката на Асоциация
„Родители” Цвета
Брестничка, цитира-
на от изданието. 35
000 наръчника за пър-

вокласници ще бъдат
раздадени на родите-
лите на най-малките
ученици. За целта оба-
че майки и татковци
трябва да заявят же-
лание да получат по-
магалото. Заявката се
изпраща по мейл до
Асоциация „Родите-
ли”. Родителите купу-
ват шкафчета и дис-
пенсъри за вода, за да
намалят тежестта на
ученическите раници,
съобщи още Цвета
Брестничка. При едно
неразумно подрежда-
не школските чанти
могат да стигнат и
до 10 кг. В много учи-
лища обаче вече има
осигурени втори ком-
плекти учебници и
шкафчета, където де-
цата да оставят по-
магалата си, вместо
да ги мъкнат на гърба
си.

Там, където няма,
пък родителите заку-
пували или изработва-
ли такива. Майки и
татковци осигурява-
ли и диспенсъри в
класните стаи, за да
не мъкнат децата им
тежки бутилки с ми-
нерална вода, които

тивните протоколи
трябва да бъде обо-
бщена в доклад от
председателите на
комисиите и да бъде
изпратена в МЗХ. В
министерството ще
се определят видове-
те и категориите сел-
скостопански живот-
ни, подлежащи на обе-
зщетение,  както и
размера на щетата за

качват допълнително
теглото на ученичес-
ката чанта. Екипът
за физическо също е
препоръчително да
остава в училище. В
наръчника е записано
още, че раницата
трябва да е в ярък
цвят, висока не пове-
че от 30-40 см. Спо-
ред добре известни-
те препоръки на
здравните експерти
ученическата чанта
не трябва да е по-
тежка от 15% от
теглото на детето.
Така едно дете с тег-
ло около 25 кг не
трябва да носи рани-
ца, която да тежи по-
вече от 3-4 кг. Друга
важна препоръка е да
се използват и двете
презрамки на чанта-
та, защото това оси-
гурява по-равномерно
разпределение на те-
жестта. Презрамките
пък трябва да са доб-
ре уплътнени, за да не
претриват раменете
на децата. 63 966 деца
се очаква да прекра-
чат прага на училище-
то на 15 септември.
Те ще се обучават в
3250 паралелки.

всеки земеделски
производител.

На нерегистрирани-
те земеделски прои-
зовдители няма да се
изплаща обезщетение
за щетите.

Важно за земедел-
ските производите-
ли е да знаят, че при
н е о б х о д и м о с т
трябва да се обръ-
щат към Общинска-

та служба по земеде-
лие по местонахож-
дение на животно-
въдния обект или
към Областна дирек-
ция „Земеделие” за
подаване на заявле-
ние за оглед на щети-
те от неблагоприя-
тни климатични ус-
ловия, природни  -
бедствия или забол-
яване.

Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране на закрито заседание,
проведено на 11.08.2014г е разгледало
внесените в периода 16.06.2014 г-
02.07.2014г от петдесет и един В и К опе-
ратори от страната проекти на единни Об-
щи условия на договорите за предостав-
яне на В и К услуги на потребителите.

.  След постигането на консенсус по
текстовете на проекта за единни Общи
условия, той беше разпределен чрез
Съюза на В и К операторите до всички
негови членове, за да може всеки от тях
да внесе в ДКЕВР самостоятелно и от
свое име Общи условия със съдържание,
което е идентично с това на одобрения
проект. В периода 16.06.2014г-02.07.2014г
изготвеният проект за единни Общи усло-
вия беше внесен от 51 В и К оператори, в
това число и от „В и К” ООД-Перник  в
ДКЕВР за утвърждаване.

  На основание чл.6 ал. 1 т.5 и чл.7 т.8 от
Закона за регулиране на водоснабдител-
ните и канализационни услуги, държав-
ният регулатор взе решение да одобри
Общите условия за предоставяне на во-
доснабдителни и канализационни услуги
на потребителите от В и К операторите. В
съдържанието на утвърдените Общи усло-
вия са отразени всички приети предложе-
ния за изменения и допълнения, направе-
ни по време на общественото обсъждане,
което се проведе на 17.07.2014г и получе-
ни в 14-дневния срок, след тази дата.  на
51 В и К оператори, в това число „В и
К”ООД-Перник.

От ръководството на „В и К”-Перник ин-
формираха, че Общите условия са качени
на сайта на дружеството. Те могат да се
видят и на страниците на в.”Съперник” в
днешния брой. Това е основния документ,
който регламенктира взаимоотношенията
между водния оператор и потребителите.

Перничанин стана кмет на
затворническо общежитие

Любомира ПЕЛОВА
29-годишен перничанин е станал кмет на

затворническото общежитие в дурнишкото
село Самораново. Павел Александров от
Перник е бил избран единодушно, след ка-
то четирима от затворниците издигнали кан-
дидатурата му на общо събрание. Изборите
са се наложили, след като постът е бил ос-
вободен от дясната ръка на Братя Галеви
Владимир Ангелов, по прякор Стъклето, из-
лежал присъдата си за участие в организи-
рана престъпна група и скоро излязъл на
свобода. Кандидатурата на Павел Алексан-
дров е била посрещната с адмирации от аб-
що 100-те излежаващи присъди в Самора-
ново. Хората в общежитието му вярват, за-
щото Пламен Александров не доносничи на
началниците, не е интригант. За него всички
казват, че е добро момче, работлив, тих.
Любопитна подробност е фактът, че когато
Павел Александров е издигнат за кмет, ни-
кой не предложил друга кандидатура. 29-
годишният перничанин излежава присъда
за убийство по непредпазливост по време
на катастрофа – случка, от която не е зас-
трахован никой. В момента той работи като
дърводелец в дърводелната до затвора.
Шефът на общежитието Георги Стателов и
шефът на затвора Александър Апостолов
също били доволни от начина, по който пер-
ничанинът се справя със служебните си за-
дължения, пише вестник „Вяра”.
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От партията ще заложат на позитивната и честна предизборна битка

АБВ събра приоритетните
очаквания на хората

Зоя ИВАНОВА
Почти 90% от отговорите в анкетата,

която ПП АБВ разпространи сред бъл-
гарите като допитване, се отнасят до
активната демографската политика и
до превръщането на образованието и
здравеопазването в основен национа-
лен приоритет. Това съобщи на прес-
конференция зам.-председателят на
партията Ивайло Калфин. Анкетата с
11 приоритетни за държавата въпроса
беше разпространена в началото на
месеца и цели да изиграе ролята на
своеобразно допитване за нагласите
на избирателите по отношение на
приоритетните и неотложни за реша-
ване национални въпроси. Ивайло
Калфин обобщи резултатите от нея.

Втори по приоритет е въпросът за
намаляване на държавните субсидии
за партиите, премахване на партийни-
те назначения и квоти в бордове, фир-
ми, в администрация, заедно с граж-
дански контрол на държавните инсти-
туции. Реформата в съдебната систе-
ма се нарежда след това като важна
тема. Това са трите въпроса, които пе-
челят най-убедително подкрепа сред
избирателите, обясни Калфин.

Сред останалите приоритети е този
планиране за национално и регионал-
но развитие на страната, обвързани
със 7-годишната финансова рамка на
ЕС, насочени към осигуряване на ра-
ботни места и по-високи доходи.

Останалите приоритети българите са
подредили, както следва:

Въвеждане на минимално почасово
заплащане на труда, заплащане за
извършена работа у нас от 4 лева на
час;

Смесена избирателна система – ма-
жоритарен избор на половината от на-
родните представители;

Справедлива данъчна система –
пренасяне на тежестта към високите
лични доходи и едрата собственост –
въвеждане на прогресивна данъчна
скала на три равнища: запазване на
10% данък за ниските доходи, 15% за
средните и 20% за високите доходи.
Въвеждане на данък върху операции-
те на финансовите пазари и данък за
едрото наследство;

Създаване на агенция за борба с
корупцията по високите етажи на
властта, равноотдалечена от институ-
циите;

Поддържане на армия, способна да
гарантира военната сигурност на
страната. Възстановяване на военно-
промишления комплекс;

Референдум за нова конституция,
вкл., промяна на държавното устрой-
ство – установяване на президентска
република;

Това са въпросите, които печелят
над 70% от отговорите в анкетата на
ПП АБВ, каза Ивайло Калфин. Об-
що 87 974 избиратели се включиха в
допитването на АБВ. „За нас това оз-
начава, че темите са добре подбрани,
може би, при определянето на нацио-
налните приоритети, хората очакват
нещо, което да се случи веднага“, ко-
ментира зам.-председателят на ПП
АБВ. Сред интересните предложения,
получени успоредно с анкетата, са те-
зи за мандатността – не повече от два
мандата за депутатите, кметовете –
не повече от три и мандатност за учи-
лищните директори. Избирателите са
предложили още закон, който да ог-
раничи университетските преподава-
тели до дейност в два университета,
ограничаване на правата на банките и
частните съдебни изпълнители. Има и
въпроси за търсене на отговорност за
целия процес на приватизация у нас
по време на прехода. И това са въпро-
си от изключителна важност и дават
картина за нагласите на изби-
рателите.

Зоя ИВАНОВА
Политическа пар-

тия ГЕРБ в Перник
представи вчера
официално листата
си за предстоящи-
те предсрочни пар-
ламентарни избори.
Както вече е извес-
тно тя беше регис-
трирана в Районна-
та избирателна ко-
мисия в края на ми-
налата седмица. Об-
ластният лидер на
партията д-р Вяра
Церовска предста-
ви кандидатите, ка-
то подчерта, че то-
ва са хора разумни,
с изключително до-
бър професионален
опит и съвсем чес-
тно и спортсменски
ще се борят за да

спечелят доверие-
то на перничани.
Листата не е от хо-
ра, които са непоз-
нати, а от хора,
които хората знаят
и познават.

Водач на листата
е д-р Вяра Церовска-
областен координа-
тор на ПП ГЕРБ-Пер-
ник, специалист
нефролог, бивш ди-
ректор на МБАЛ „Ра-
хила Ангелова“. На
второ място е де-
путатът от 41-то
и 42-то Народно
събрание Ирена Со-
колова. Трети е Све-
тослав Кирилов от
Радомир. Той е об-
щински съветник в
ОбС- Радомир и е
член на общинското

ръководство на
структурата. Чет-
върти е облас-
тният координа-
тор на МГЕРБ-Пер-
ник Денислав Заха-
риев, който е и най-
младият от канди-
д а т - д е п у т а т и т е
от ГЕРБ-Перник. На
пето място е об-
щинският съветник
от ОбС-Перник и ад-
министративен сек-
ретар на ПП ГЕРБ-
Перник Владислав
Караилиев. Шести в
листата e инженер
Пламен Ангелов. 
Седмата позиция
заема общинският
съветник Емилия
Грозданова.  Осми в
листата за народни
представители на

Продължава договарянето
на минималните

осигурителни доходи
Силвия ГРИГОРОВА

„Министерството на труда и социалната
политика  ще окаже съдействие на всички
заинтересовани организации в процеса по
договаряне на МОД“, увери заместник-ми-
нистърът на труда и социалната политика
Румяна Георгиева. Тя апелира към активно
участие на страните по споразуменията, за
да се подпишат договори във възможно
най-голям брой икономически дейности.

Към момента има подписани споразуме-
ния в 39 от 85 икономически дейности, в
които работят близо половината от осигуре-
ните работници и служители. Средният ръст
в договорените икономически дейности е
4.25%.

Най-висок ръст на МОД е определен в
споразуменията за браншовете „Произ-
водство на електрически съоръжени-
я“(12.6%), „Производство на изделия от
други неметални минерални сурови-
ни“(12.5%), „Въздушен транспорт“(12%),
„Производство на компютърна и комуника-
ционна техника, електронни и оптични про-
дукти“(11.3%).

Подписаните споразумения, в които се
предвижда запазване на МОД и за следва-
щата година, са в икономическите дейнос-
ти „Производство, пренос и разпределение
на електрическа енергия“, „Строителство
на автомагистрали, пътища и самолетни
писти“, „Строителство на преносни и раз-
пределителни електрически и далекосъоб-
щителни мрежи“. 

Припомняме, че вицепремиерът Христос-
ков съобщи, че ще има административно
увеличение на МОД в браншовете без спо-
разумение между работодатели и синдика-
ти през последните две и повече години.
Според него се наблюдава тенденция на
умишлено недоговаряне в някои икономи-
чески дейности.

ПП ГЕРБ за Област
Перник е д-р Але-
ксандър Александро-
в.

„ Нашата партия
категорично е
ясно ще води пози-
тивна кампания,
такава каквато во-
ди при всички из-
бори” – каза вто-
рата в листата на
ГЕРБ Ирена Соколо-
ва. „От изборите
2009 година насам
ГЕРБ доказа, че мо-
же да промени ко-
м у н и с т и ч е с к о т о
статукво на този
град и този град
може да глътне
глътка въздух и да
се почувства като
останалите бъл-
гарски градове. На
предстоящите из-
бори ще се борим
за три депутатски
мандата в Перник.
Приканвам за висо-
ка избирателна ак-
тивност. На тези
избори ще имаме
възможност да да-
дем своята граж-
данска отговор-
ност , за да може
след това да каже
„аз гласувах и про-
мених живота си,
такъв какъвто бих

8 партии и коалиции вече с ...
 Крайният срок за

подаване на докумен-
ти е до края на работ-
ния ден на 2 септем-
ври. В Перник няма ре-
гистрирани инициа-
тивни комитети за
участие в изборите
на 5 октомври.

От РИК съобщиха,
че на парламентарни-
те избори на 5 октом-
ври само в Пернишка
община в 136-те сек-
ционни избирателни
комисии ще работят
1 184 души.  При опре-

делянето на състава
и ръководствата на
СИК-овете се запазва
съотношението меж-
ду партиите и коали-
циите, представени в
Районната избирател-
на комисия. На консул-
тациите между кме-
та на община Перник
Росица Янакиева и
представителите на
парламентарно пред-
ставените партии не
присъстваха членове
на Коалиция „За Бълга-
рия”.

В ръководствата
на секционните изби-

искал да бъда”.
Перник не трябва
да е град на нашес-
твие и не трябва
чужди емисари да
управляват и да
диктуват правила-
та му. Не трябва
да се допуска ДПС
и БСП да превзе-
мат управлението
на града и държа-
вата.

Единствено в ГЕРБ
няма борба за лис-
тите. Всички листи
на партията са ба-
лансирани, избрани
са най-добрите кан-
дидати, с най силна-
та мотивация за ра-
бота.”- каза още
Ирена Соколова. Тя
допълни, че никога
досега листите на
БСП не са били тол-
кова безлични. „Ко-
гато лъсна истина-
та и се видя, че
царят е гол и Ста-
нишев си тръгна, се
видя , че това е ед-
на партия на пар-
токрацията, въз-
произвеждали са се
елит след елит, ку-
хи структури на
псевдоелитарни уп-
равления на партия-
та „ – поясни канди-
дат-депутатът.  

от страница 1 рателни комисии ГЕРБ
и Коалиция „За Бълга-
рия” ще имат по 136
човека,  ДПС – 86 и
„Атака” – 50. Съста-
вите на секционните
избирателни комисии
са определени съглас-
но методика на Цен-
тралната избирател-
на комисия. Според
нея Реформатор-
ският блок и „Бълга-
рия без цензура” ще
имат по 23-ма члено-
ве в секциите, ГЕРБ –
457, Коалиция „За
България” – 404, ДПС
– 175 и Атака – 102.
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За месец са образувани 16 досъдебни производства за трафик на хора, има и 5 осъдителни присъди

Нови 4 наредби
за парникови газове

Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Никой, който е

влязъл през КПП, не е
върнат, заяви вът-
решният министър
Бакалов при посеще-
нието си в района на
Елхово. Друг е въпро-
сът за тези, които
опитват да организи-
рат трафик на хора и
нелегално преминава-
не на границата, СЛЕД
КАТО на място се за-
позна с това как е из-
градена системата за
охрана на границата, с
техническата обезпе-
ченост и мерките за
граничен контрол.
Министърът на вът-
решните работи бла-

годари на граничните
служители за добра-
та им подготовка и
професионализъм. Ка-
то пример посочи ско-
рошен случай на за-
държано голямо коли-
чество наркотици.
Министър Бакалов
оцени високо труда
на служителите на
МВР и заяви, че неза-
висимо от тежките
условия, при които
работят, те продъл-
жават да пазят си-
гурността на страна-
та.

От 1 август до мо-
мента са образувани
16 досъдебни произ-
водства за трафик на

хора, като вече има и
5 осъдителни присъ-
ди по бързото произ-
водство. 13 от лица-
та с повдигнати об-
винения са български
граждани, уточни
още той. Бакалов по-
сочи, че окончателно
от Резово до Свилен-
град видеонаблюде-
нието ще бъде изгра-
дено юни 2015 година,
когато е крайният
срок. Вътрешният
министър подчерта,
че решението за из-
граждане на цялостно
преградно съоръже-
ние по границата е по-
литическо, то ще бъ-
де взето от следва-

щото правителство
и е свързано с финан-
сово обезпечеване.
Заяви и позицията си,
че  трябва да се усили
контактът с турска-
та страна и еве-
нтуално по-бързо да
се подпише споразу-
мението за реадми-
сия.

Проблемите в рамки-
те на ЕС са едни и съ-
щи и трябва да се ре-
шават по един и същи
начин. Министър Ба-
калов подчерта, че
спирането на имигран-
ти от турска страна
е първата стъпка, за-
щото Турция е сигур-
на страна и защото е
така по всички между-
народни спогодби.
Последната стъпка е
нашето възпрепя-
тстващо съоръжение
на границата. В този
смисъл главният сек-
ретар на МВР Светло-
зар Лазаров припомни,
че е направено предло-
жение за изграждане-
то на инженерно съо-
ръжение по цялата су-
хоземна граница. На ба-
зата на работата и

опита професионалис-
ното ръководство
предлага различни ва-
рианти, едно от кои-
то е именно и продъл-
жение на преградното
съоръжение. Той от-
ново благодари на слу-
жителите, които не-
зависимо от тежките
условия на труд
проявяват отговор-
ност и висок профе-
сионализъм. Вътреш-
ният министър уто-
чни, че в момента
няма увеличение на
броя на нелегално пре-
миналите българска-
та граница.

По-скоро има ръст
на натиска – хора, го-
леми групи, които би-
ват забелязани още
на съседната терито-
рия, в дълбочина и се
връщат обратно. Той
изрази и категорична-
та си позиция, че ка-
то българин предпо-
чита България да ста-
не член на шенгенско-
то пространство и
да изпълнява надеж-
дно ангажиментите
си по охрана на вън-
шната граница на ЕС.

 

Обсъждат промени около посредническа дейност
Силвия ГРИГОРОВА

Въвеждането на
безсрочна регистра-
ция за извършване на
посредническа дей-
ност по наемане на
работа предвижда
Проект за изменение
и допълнение на На-
редбата за условия-
та и реда за извър-
шване на посредни-
ческа дейност по нае-
мане на работа. Доку-
ментът бе обсъден
днес в МТСП от ек-
спертите в Нацио-
налния съвет за на-
сърчаване на заетос-

тта. Съветът е кон-
султативен орган
към министъра на
труда и социалната
политика за трис-
транно сътрудни-
чество при разра-
ботването на поли-
тиката по заетос-
тта, съобщават от
пресцентъра на ми-
нистерството на
труда и социалната
политика.

Предвижда се от-
мяната на регистра-
цията на посредни-
ческите договори и
отмяна на таксата

от 120 лв. , събирана
за регистрация на
посреднически дого-
вор с чужд работода-
тел. Очаква се да се
намалят регулатор-
ната тежест и адми-
нистративните раз-
ходи за бизнеса. 

Проектът за изме-
нение и допълнение в
наредбата регламен-
тира дейността за
временно или еднок-
ратно предоставяне
на посреднически ус-
луги по заетостта в
България от чуждес-
транни посредници

от ЕС и Европейско-
то икономическо
пространство. Те ще
бъдат длъжни писме-
но да уведомяват ми-
нистъра на труда и
социалната политика
или упълномощеното
от него длъжностно
лице за дейността,
извършвана на тери-
торията на Бълга-
рия. 

Обсъдените пред-
ложенията са изгот-
вени от работна гру-
па към МТСП с уча-
стието на експерти
от Агенцията по зае-

тостта, Главната
инспекция по труда
и социалните парт-
ньори.

Очаква се до края
на седмицата експер-
тите от съвета да
дадат бележки по
Проекта за изменение
и допълнение в На-
редбата за условия-
та и реда за извър-
шване на посредни-
ческа дейност по нае-
мане на работа. Доку-
ментът ще се обсъди
от Националния съ-
вет за тристранно
сътрудничество.

Италианец пребит и плашен с вуду магия в Перник
Любомира ПЕЛОВА

55-годишен италиа-
нец от Триест бил
пребит в блок в Пер-
ник от свои съграж-
дани заради бизнес с
перли, съобщи ита-
лианският вестник
“Пиколо”. Според
всекидневника Пиер-
паоло Леназ имал биз-
нес с коли между Бъл-
гария, Италия и Гър-
ция и живеел в апа-
ртамент под наем в
град Перник.

Адвокатът на жер-
твата Валтер Зида-
рич направил оплак-
ване в полицията от
името на клиента си,
че Винченцо Матро-
не и Франческо Ви-

торио Бонафиде
пристигнали спе-
циално в България с
наказателна цел. От-
мъщението трябва-
ло да послужи за урок
заради мистериозно-
то изчезване на коф-
чежниче с перли, кое-
то Леназ трябвало
да продаде на бижу-
тер в Неапол. Щом се
върнал в България,
без да е изпълнил
сделката, Леназ бил
набеден, че е заменил
истинските перли с
фалшиви. Той бил
заплашен с мъчения
и смърт чрез вуду
ритуал.

Ето и неговия раз-
каз по думите на ад-

воката му: “През ме-
сец май отидох в
Перник, където е се-
далището на фирма-
та ми “Аридеа”
ЕООД. По този повод
върнах на една моя
сътрудничка - Ива-
нка Иванова Димит-
рова, сандъче с пер-
ли. Тя ми го беше дала
преди това, за да на-
меря клиент в Итали-
я.

След това обаче
Димитрова се свърза
с мен, за да ми каже,
че върнатите от
мен перли не били
нейните. Каза ми, че
съм измамник и че ще
ми отмъсти.” След
време с Леназ се

свързали и въпросни-
те двама италианци,
съответно от Неа-
пол и Тревизо. Един
ден, докато се приби-
рал вкъщи в Перник,
те го пребили, като
резултатът е серия
от фрактури по
цялото тяло за Ле-
наз. Въпреки това
Пиерпаоло Леназ ус-
пял да избяга на ули-
цата, но единият от
палачите му го нас-
тигнал с тояга, зап-
лашвайки го, че ще го
убие. Леназ успял да
влезе в паркираната
си наблизо кола и да
стигне до полиция-
та, където разказал
за случилото се, а

после бил изпратен в
Бърза помощ.

По-късно се върнал в
Италия, където бил
приет в болница.
Смъртните заплахи
по телефона и чрез
съобщения обаче про-
дължили и след връща-
нето му в Италия.
Единият от нападате-
лите му дори го запла-
шил да го умъртви с
вуду техники, на кои-
то се научил при прес-
той в Санто Доминго.
Леназ се оплакал в по-
лицията и за незакон-
но присвояване от
страна на единия от
нападателите му на
неговата кола “Фиат
Добло”.

  Министерският съвет прие четири на-
редби, с които се постига съответствие
между националните и европейските
изисквания в областта на емисиите пар-
никови газове.

С първата се регламентират изисква-
ния относно докладването на емисиите
парникови газове от операторите на ин-
сталации и авиационните оператори в
съответствие със Закона за ограничава-
не на изменението на климата и съоб-
разно европейския регламент относно
мониторинга и докладването на емисии-
те парникови газове. Наредбата опре-
деля условията, реда и начина за из-
готвяне на докладите, за верификация
на докладите на операторите на инста-
лации и авиационните оператори и за
изготвяне и проверка на заявления на
нови участници. Наредбата предвижда
операторите на инсталации, които прите-
жават разрешително за емисии на пар-
никови газове, както и авиационните
оператори да изготвят годишни доклади
с данни за емисиите и съответно за тон-
километрите, което да позволи определ-
янето на емисиите парникови газове с
висока степен на точност.

  Изисквания по отношение на монито-
ринга на емисиите парникови газове, в
съответствие със ЗОИК и с европейския
регламент, се въвеждат чрез друга на-
редба, приета на правителственото за-
седание. С нея се определят редът и на-
чинът за издаване и преразглеждане на
разрешителни за емисии на парникови
газове от инсталации и за осъществява-
не на мониторинг от операторите на ин-
сталации и авиационните оператори,
участващи в Европейската схема на
търговия с емисии.

  Третата Наредба е за реда и начина
за организиране на националните ин-
вентаризации на емисиите вредни ве-
щества и парникови газове в атмосфе-
рата. Приемането й произтича от анга-
жиментите на България за докладвания-
та по Конвенцията за трансгранично за-
мърсяване на въздуха на далечни раз-
стояния и на емисиите на парникови га-
зове по Рамковата конвенция на ООН по
изменение на климата и Протокола от
Киото. В Наредбата се съдържат нови
текстове, а също така се измененият и
прецизират сега действащи. Актуализи-
ра се наименованието на някои от

компетентните органи и се включват
нови. Променя се и ръководството, по
което се изготвя инвентаризацията на
парникови газове. Въвежда се и изи-
скване за преразглеждане на инвента-
ризациите, тоест преизчисляване на
емисиите на вредни вещества и парни-
кови газове.

 Четвъртата Наредба, приета от Минис-
терския съвет, е относно реда и начина
на администриране на Националния ре-
гистър за търговия с квоти за емисии на
парникови газове. С нея се въвеждат
допълнителни изисквания по отношение
на документите, които се представят за
откриване на партида и за извършване
на трансакция, в съответствие със Зако-
на за мерките срещу изпирането на па-
ри, ЗОИК и с европейския регламент.



Рекламно  приложение

Вторник, 2 септември 2014 г., брой 164 /5527 / година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Две къщи, нови, в Делта Хил,

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

5. ул. Струма, ет. 7 - 31 000 лв.

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

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

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

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

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

7. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

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

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

17. УПИ, Дивотино, 780 кв.м

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Тристаен в Центъра, тх, ет:2 - до 35 000 евро
2. Гарсониера или Двустаен, тх, в Идеален център.
3. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
4. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
5. Гарсониера, с тераса, в Центъра
6. Гарсониера, Тева, Пашов, Мошино
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Двустайни и Тристайни, Тева
10. Къща с голям двор, около Перник
11. Малка къща за лятно ползване
12. Парцел, с. Дивотино веднага
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1. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 240кв.м, сам. дв 230м2., с гараж и мазета, ЛО - 32 900 евро
2. Драгановец, РЗП: 420 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
3. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
4. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
5. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро
6. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
7. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
8. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
9. С. Студена, по пътя за яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр. - 42 999 евро
10. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр.- 76 500 евро
11. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро
12.с.Ковачевци,2ет.,двор-1.100дка,ВиК,басейн,
заведение с документи - 20 500евро
13. с.Големо Бучино,нова,луксозна,обитаема
от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2 -58 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2. Изток УПИ, 333 кв.м, равен близо до Кауфланд - 24 000 евро
3. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
4. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
5. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
6. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
7. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
8. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 5 999 евро
9. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 7 777 евро
10. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката - 3 100 евро
11. с. Калище, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
12. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
13. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
14. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
15. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
16. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
17. УПИ, ДЕЛТА ХИЛ, 620 кв.м, регулация,
възможна покупка и на съседен съща площ  - 20 900 евро
18. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
 1. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 410 евро
3. Търговски обект -Бл.Гебрев, 93кв.м.,ъглов -410 евро

К У П У В А:
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

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

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

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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет.4, тх., пл., ТЕЦ, 54 кв.м - 21 000 евро
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, 54 кв.м, тх., гредоред - 14 000 лв.
3. Гарсониери, ул. Струма, ет. 1, ет. 7/н/, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг - 25 000 лв.
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 35 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 40 000 лв.
9. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 38 000 лв.
10. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван - 43 000 лв.
11. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
12. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад - 24 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
16. Тристаен, Ид.ц., 103 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 4, 2 тер - 32 000 евро
17. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. 35 000 евро
18. Мезонети, Ид.ц., 103 кв.м, 123 кв.м - 69 000 евро; 74 000 евро
19. Къща, Клепало, РЗП: 144 кв.м, 2 гаража, дв. 450 кв.м - 52 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
22. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
23. Къща, гр. Сливница, тх., пл., РЗП: 144 кв.м, гараж, дв. 750 кв.м - 40 000 евро
24. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
25. УПИ, кв. Клепало, 496 кв.м, ограден, равен - 25 000 лв.
26. УПИ, Драгановец, 350 кв.м, регулация, ток, вода - 16 000 лв.

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м - 25 000 евро
2. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, изток, 2 тер. - 32 000 лв.
4. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
5. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., за ремонт - 33 000 лв.
6. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,  - 52 000 евро
7. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
9.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
10. Къщи и апартаменти в Делта Хил
11. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
12. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м - 49 000 лв.
13. Къща, кв. Монте Карло, 2 ет. , 96 кв.м, мн. добра, дв. 100 кв.м- 70 000 евро
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър - 40 000 лв.
19. Вила, с. Планиница, 2 ет., РЗП: 625 кв.м, дв. 760 кв.м, груб стр. - 35 000 евро
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, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка - 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 36 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
32. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
33. Хале, Батановци, 1 000 кв.м, Н-10 м, земя 2 806 кв.м - 90 000 евро
34. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
35. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Тева, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
4. Помещение, ул. Петко Каравелов, 24 кв.м - 270 лв.
5. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.

офис:13

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, 46 кв.м, ТЕЦ, тер. - 16 300 лв.
3. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 37 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.
8. Гарсониера, Димова махала, ет. 4, юг, ПВЦ - 20 000 лв.
9. Гарсониера, Димова махала, ТЕЦ, ет. 4, ет. 6 - 20 000 лв.
10. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 900 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг, ПВЦ, обзаведена - 17 500 лв.
12. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
13. Едностаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 46 кв.м, юг - 20 000 лв.
14. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
15. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 3, юг, ПВЦ, ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
20. Двустаен, Изток, ПВЦ, ТЕЦ - 20 000 лв.
21. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 60 кв.м, ет. 3, срещу Албените - 28 000 лв.
22. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
23. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
24. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
25. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
26. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро
27. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 5, 2 тер., алум. дограма - 39 700 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 53 500 лв.
34. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
35. Тристаен, Изток, 78 кв.м, ет. 1, лукс, обзаведен - 57 000 лв.
36. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 28 000 лв.

37. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 40 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ГАРСОНИЕРИ:
1.  Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.   
2. Ид. Център, ет. 1 - 22 000 евро, ет. 2 - 25 000 лв.   
3. Център, ул. Струма, ет. 7 - 27 900 лв., ет. 2  - 25 000 лв.   
4. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Калкас, ет. 3 - 19 900 лв.    
5. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.    
6. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.  
7. Димова махала, ет. 7 - 23 500 лв., ет. 3       -  23 500 лв.     
8. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв.    
9. Изток, ет. 3 - 24 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв.   
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв. 

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Изток, Албените, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 16 500 лв.
9. Радомир, Арката, ет. 6, ет. 7 - 19 500 лв.; 21 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт - 20 500 лв.
12. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, ремонт - 11 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 33 000 евро
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 35 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро

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/
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Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 18 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, Драгичево, долепен близнак - 38 000 лв.
11. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
16. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
17. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Албените, частично обзаведена  160 лв.
2. Помещение за бизнес,110 кв.м - 450 лв.
3. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 100 лв.
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ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Проучване, преустроена, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, тухла, ет. 3, тераси, преустроен, луксозен - 16 000 евро
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път,
до ток, вода, канал - 15 000 лв.

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-

ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40;

0888/29 29 62

Давам под наем

кафе, кв. Изток,

топ-място 

тел. - 0887 884 095

и 0888 50 32 37. 
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СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. , ул. Рашо Димитров - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
3. Изток,, ул. Клемент Готвалд, ет. 8, подобр., ТЕЦ - 24 000 лв.
4. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, юг, ПВЦ, ремонт - 27 500 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
2. Мошино, ет.  4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 35 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 29 500 лв.
5. Изток, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., Ю. Гагарин - 43 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 35 000 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 - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
10. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
11. Мошино, ет. 1, тх, гредоред, ТЕЦ, БДС - 35 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
2. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 35 000 лв.; 32 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониери, Тева, ет. 5,  юг, ет. 3 - 17 000 лв.; 18 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 19 900 лв.; 16 800 лв.
5. Гарсониери, Изток, ет. 6, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 21 900 лв. ; 23 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 24 300 лв.
7. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 41 000 евро
8. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.; 42 000 лв.
9. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл. - 22 000 лв.
10. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 22 500 лв.; 27 000 лв.
11. Двустаен, Мошино ет. 4, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 34 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, 1 тер., ТЕЦ - 27 800 лв.
13. Двустаен, Изток, 65 кв.м, тх. ТЕЦ, пл., ет.2, тер, юг - 39 500 лв.
14. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., юг - 31 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
16. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ - 50 000 лв.
17. Тристаен, Център, непрех., ет. 7, ТЕЦ, тер., тх. - 33 000 евро
18. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
19. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, тер., подобр. - 30 800 евро
20. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
21. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
23. Тристаен, Изток, ет. 5, тх., ТЕЦ, пл. - 52 000 лв.
24. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
25. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 31 000 лв.
26. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 58 000 лв.
27. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
28. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
29. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, Църква, 400 кв.м - 15 800 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, на Площада, ТЕЦ, ПВЦ, 67 кв.м, 3 тер.я подобрения - по договаряне
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /10/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., деветоетажните блокове, ет. 1, 73 кв.м, ТЕЦ, 2 тер. - 48 000 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер. - 43 000 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ,  ламинат, вътр. изол., с двор и два входа - 38 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 27 000 евро
2. Център, ул.Отец Пайсии, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
3. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 90 000 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м - 84 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ново строителство, ет. 2, 82 кв.м., ТЕЦ, лукс, 2 тер., акт 16 - 55 000 евро
7. Тристаен, ул. Кракра, ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., лукс, вградена кухня - 74 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 37 000 лв.
9. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
10. Изток, нов блок, ет. 2, 91 кв.м, акт 16, 2 тер., мазе, луксозни общи части - 35 000 евро
11. Тристаен, Радомир, около Гарата, 117 кв.м, тх., ет. 2 - 32 000 лв.
12. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане, ТЕЦ - 43 000 евро
13. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. 70 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата, Клепало

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Двустаен, при гаров район, ет. 3, необзаведен, подобрения - 180 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Тристаен, при Гаров район, нов, 2 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
4. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

с мет. врата, сменена дограма, нова баня,

нов естествен паркет, поръчкова кухня- 38 000 евро

2. Две къщи, до Детска градина,

дв. 500 кв.м - 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,

луксозен, витрини, гранитогрес,

завършена баня, СОТ,

в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро

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

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

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино

2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов

3. Тристаен , Изток

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

0888/689 535
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Имоти, реклами8 2 септември 2014 г. Съперник

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

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

Давам под наем, луксозни помещения
за офиси, кв. Христо Смирненски - тел.
0988/953 050; 0899/588 545
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 договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа
имоти

наем

автомобили

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

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

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

1. Давам под наем Тристаен,
при Гаров район, нов, напълно
обзаведен - 450 лв. 

2. Купувам, Двустаен, в Изток,
добър вид - до 30 000 лв.

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. 4,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 31 000 лв.  
2. Двустаен, Топ-Център,

ет. 4, тх, лукс - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

Собственик
продава:

1.Гарсониера, ул. Ю. Гагарин,

ет. 5, ремонтирана,

преустроена - 26 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0888/ 54 88 67

тел. 076/ 60 13 15

тел. 076/ 60 13 38

1. Продава студия,
апартаменти, мезонети,

къщи, парцели, в Гърция
(Аспровалта, Неа Врасна),

тф: 0888 227490

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

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

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

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

муникации - 40 000лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

улици, на главен път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 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

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. Ки-
рил и Методий 61, 120 кв.м - тел. 60 35
74

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

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

ШЛАЙФ и Ремонт на автомобилни
глави, гр. Перник, от врата до врата -
тел. 0895/697 993

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.
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М
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то

за
 ре

кла
ма

Д-р Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

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

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

разни

От собствник
ОФИСИ под НАЕМ
в нова офис сграда,
кв. Ив. Пашов площ

от 17 до 340 кв.м
- 5 лв./кв.м

- тел. 0887/396 669
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О Б Щ И  У С Л О В И Я
 З А  П Р Е Д О С Т А В Я Н Е  Н А  В и К  У С Л У Г И   Н А  П О Т Р Е Б И Т Е Л И  О Т  В и

К  О П Е Р А Т О Р  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД ПЕРНИК
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат отношенията между „Водоснабдяване и

канализация“ ООД – Перник, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. “Средец”
№ 11, ЕИК 823073638, рег. № от КЗЛД № 3-1037649/18.09.2003 г., наричано за краткост “В и К
оператор”, от една страна и потребителите на предоставяните водоснабдителни и
канализационни услуги на територията, обслужвана от В и К оператора, от друга страна.

Чл. 2.(1) Потребители на В и К услуги са:
1. юридически или физически лица - собственици, ползватели и притежатели на вещно

право на строеж на имоти, за които се предоставят В и К услуги;
2. юридически или физически лица - собственици или ползватели на имоти в етажна

собственост;
3. предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места за

технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответна обработка по
самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води;

(2) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, те се
упражняват от всички заедно или чрез пълномощник.

(3) Потребител може да бъде и наемател на имот, за който се предоставят В и К услуги
- за времето на наемното правоотношение, при условие, че собственикът или титулярът
на вещното право на ползване на имота лично декларира съгласие пред В и К оператора
или бъде представена декларация с нотариална заверка на подписа му, това лице (наемател)
да бъде потребител на В и К услуги за определен срок.

Чл. 3. Потребителите ползват В и К услугите, предоставяни от В и К оператора за:
1. питейно-битови нужди;
2. стопански нужди;
3. обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка.
Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Раздел първи
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА В и К УСЛУГИ
Чл. 4. Потребителите на В и К услуги имат следните права:
1. да получават и ползват В и К услуги, предоставяни от В и К оператора;
2. да правят възражения при неправилно издадени платежни документи;
3. да получат обратно надвзетите суми, заедно с начислената законна лихва при допуснати

от В и К оператора грешки; 2
4. да получат неустойка или обезщетение за претърпени вреди в съответствие с условията,

определени в Глава шеста и действащото законодателство;
5. да подават заявления, сигнали, жалби и предложения до В и К оператора, свързани

с качествата на В и К услугите, съгласно настоящите общи условия;
6. при несъгласие с отговора на В и К оператора да подават жалби до Държавната

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), свързани с прилагането на Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) с приложен писмен
отговор на оператора;

7. да присъстват при отчитането на показанията на индивидуалните водомери, както и
чрез упълномощен представител при отчитането на общия водомер на водопроводното
отклонение.

Чл. 5. Потребителите са длъжни:
1. да осигуряват свободен и безопасен достъп на длъжностните лица, упълномощени

от В и К оператора, в следните случаи:
а) за отчитане, монтаж или подмяна на водомерите на водопроводните отклонения,

включително в сгради – етажна собственост, и за отчитане на индивидуалните водомери
в жилищата и другите обекти в сградата;

б) за извършване на проверки на състоянието и експлоатацията на вътрешните мрежи
и водопроводните и канализационни инсталации на потребителите, за извършване на
проверка и контрол на водомерите и за вземане на проби от питейната вода;

в) за извършване на контрол върху канализационните системи и върху количеството
и качеството на изпусканите отпадъчни води;

г) за извършване на проверки на състоянието и експлоатацията на В и К системи и
съоръжения към тях, публична държавна или общинска собственост, разположени на
територията на техните имоти, включително за монтажни или ремонтни работи;

д) за прекъсване или преустановяване на услугите В и К;
е) в други случаи, определени със закон, свързани с предоставяне на услугите

водоснабдяване и канализация.
2. да ползват В и К услугите само чрез законно изградени и присъединени към

водоснабдителната и канализационната системи отклонения;
3. да опазват от повреда водопроводните и канализационните мрежи, съоръженията

и инсталациите - публична държавна или общинска собственост, изградени в имотите им;
4. да спазват ограниченията в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт;
5. да съхраняват целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендерите

към тях, както и да опазват възвратните клапи, спирателните кранове, пожарните кранове,
хидрантите, хидрофорите и други водопроводни части на сградните водопроводни
инсталации;

6. да заплащат ползваните В и К услуги съгласно чл. 33, ал. 2;
7. да уведомяват своевременно В и К оператора за установени от тях повреди и

неизправности по водопроводните и канализационните мрежи, и съоръженията –
публична държавна или общинска собственост, изградени в техните имоти;

8. да не допускат лица, различни от служители на В и К оператора или оправомощени
от В и К оператора лица да извършват каквито и да са дейности по водопроводните и
канализационните системи и съоръжения към тях, експлоатирани от В и К оператора, на
територията на техните имоти;

9. да изпълняват направените в съответствие със закона предписания на В и К оператора
за реконструкция и/или изместване на водомерна шахта на водопроводно отклонение
или подмяна на индивидуален водомер съобразно техническите изисквания; 3

10. да спазват санитарно-техническите изисквания за ползване на вътрешните
водоснабдителни и канализационни мрежи, на съоръженията, и на сградните
водопроводни и канализационни инсталации;

11. да не замърсяват питейната вода и да не влошават качествата на отпадъчните води
над допустимите норми, съгласно изискванията на действащото законодателство;

12. да не изхвърлят твърди и/или опасни отпадъци в канализацията;
13. да уведомят в писмена форма в 30-дневен срок В и К оператора за всички настъпили

промени по идентификацията по чл. 59, при промяна характеристиките на водоснабдения
и/или канализиран имот или целите, за които се използва.

14. да осигуряват водомерните възли, разположени в имотите, против замръзване,
увреждане и замърсяване.

15. да не извършат промени в сградните В и К инсталации без изготвен работен проект,
съгласуван от В и К оператора в съответствие с нормативните изисквания.

Раздел втори
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА В и К ОПЕРАТОРА
Чл. 6. В и К операторът има право:
1. на достъп за извършване на дейности по смисъла на чл. 5, т. 1 до измервателните

уреди;
2. на достъп за извършване на ремонтни дейности по В и К мрежи и съоръжения,

разположени в имотите на потребителите;
3. да спира изцяло или частично доставянето на вода и/или отвеждането на отпадъчни

води по условията на Глава пета на настоящите Общи условия и в съответствие с
изискванията на действащото законодателство;

4. да контролира количеството и качеството на отпадъчните води, включвани в

канализационната мрежа от потребителите на В и К услуги;
5. да открива, променя и закрива служебно партида на потребител по определения в

настоящите Общи условия ред.
6. да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените В и К услуги;
Чл. 7. В и К операторът е длъжен:
1. да доставя на потребителите вода с питейни качества, съгласно изискванията на

действащото законодателство и/или да отвежда и/или пречиства отпадъчните води;
2. при наложени от компетентни органи определени ограничения или режим на водата да

уведомява потребителите чрез местните органи на самоуправление и средствата за масово
осведомяване;

3. при поискване и след представяне на всички необходими документи и заплащане на
установените такси, да открива индивидуални партиди на собствениците и лицата, на които е
учредено вещно право на строеж или право на ползване на водоснабдяваните обекти,
разположени на територията на един поземлен имот и присъединени към едно водопроводно
отклонение;

4. да поддържа изградената В и К система, включително водомерните възли на
водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с
изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа;

5. да поддържа технико-икономическа база-данни за състоянието на В и К системата;
6. да отчита показанията на средствата за измерване при условията и сроковете, определени

в настоящите Общи условия и да издава фактури или други разходно – оправдателни документи,
отговарящи на изискванията на Закона за счетоводството; 4

7. да предоставя и други услуги по ценоразпис, както и услугите съгласно § 3, ал.1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

8. да осъществява експлоатацията на водоснабдителната и канализационната система в
съответствие с изискванията на действащото законодателство;

9. да опазва съоръженията, инсталациите и имотите - собственост на потребителите при
изпълнение на задълженията си;

10. при планирани прекъсвания на водоподаването да информира засегнатите потребители
най-малко 24 часа по-рано чрез средствата за масово осведомяване и по друг подходящ
начин, като определя и срока за възстановяване на водоподаването;

11. при отклонение от допустимите изисквания за качеството на питейната вода, установено
с проба, взета от общата водоснабдителна система, в срок до два часа след получаване на
резултатите, да информира органите на местно самоуправление и на държавния здравен
контрол;

12. да предоставя алтернативно водоснабдяване с питейна вода, включително с водоноски,
когато е налице прекъсване на водоснабдяването с питейна вода за повече от 12 часа;

13. да разглежда и отговаря на заявления, сигнали, жалби и предложения на потребители
съгласно Глава седма от настоящите Общи условия;

14. при поискване от потребителите да предоставя справки и информация, свързани с
предоставените В и К услуги;

15. да присъединява към В и К системата нови потребители съгласно Закона за устройство
на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му след

заплащане на съответните цени, утвърдени от ДКЕВР.
Раздел трети
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА В и К
СИСТЕМИТЕ
Чл. 8. (1) В и К операторът предоставя услугата доставяне на питейна вода чрез

водоснабдителната система до границата със сградната водопроводна инсталация или до
вътрешната водоснабдителна мрежа на обособен имот.

(2) Сградните водопроводни инсталации и вътрешните водоснабдителни мрежи се
присъединяват към водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен
възел.

(3) Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната система, състоящо се от
водовземна част, водопроводни тръби, тротоарен спирателен кран и водомерен възел, и се
изгражда и поддържа от В и К оператора.

(4) Водомерната шахта, сградната водопроводна инсталация или вътрешната
водоснабдителна мрежа след водомерния възел на водопроводното отклонение са
собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат от и за негова сметка.

(5) Водомерният възел на водопроводните отклонения в урбанизираните територии и
селищните образувания се разполага в урегулирания поземлен имот в защитена срещу
нерегламентиран достъп шахта на разстояние до 2 м от уличната регулационна линия или в
общо леснодостъпно, затворено и с осигурено осветление помещение непосредствено след
влизането на тръбата в сградата, когато тя е етажна собственост, или когато сградата отстои
на не повече от 5 м от уличната регулационна линия.

(6) При необходимост В и К операторът може да монтира за негова сметка водомерната
шахта и водомерния възел извън границите на имота, като отговорността му за предоставяне
на услугата водоснабдяване е до регулационната линия на имота на потребителя. В тези
случаи водомерната шахта заедно с водопроводното отклонение до 5 границата на имота на
потребителя са част от общите мрежи на водоснабдителната система и се изграждат,
поддържат и стопанисват по реда на ЗУТ и Закона за водите (ЗВ) от В и К оператора.

Чл. 9. При силно намаляване на дебита на водоизточниците В и К операторът уведомява
органите на местно самоуправление, като предлага да се предприемат действия за въвеждане
на:

1. режим на водоползване;
2. лимити на водопотребление;
3. ограничения във водоползването, като забрана ползването на питейна вода за напояване,

поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.
Чл. 10. (1) Хидрофорни инсталации и други инсталации за повишаване на налягането на

водата, като елементи на сградните водопроводни инсталации, се изграждат и поддържат за
сметка на потребителите.

(2) В и К операторът поддържа и ремонтира хидрофорните инсталации и другите инсталации
за повишаване налягането на водата, когато инсталациите са негова собственост или са му
предоставени от потребителите за експлоатация с отделен договор.

(3) Хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата
се предават от потребителите на В и К оператора за експлоатация съгласно изискванията на
действащото законодателство, като се съставя констативен протокол и

приемно-предавателен протокол.
(4) При недостатъчно налягане във водоснабдителната мрежа, вследствие на действия на

В и К оператора, същият инсталира за своя сметка подходяща инсталация за повишаване на
налягането.

Чл. 11. В и К операторът отвежда отпадъчните води чрез канализационни отклонения и
улични канализационни мрежи в урбанизираните територии и чрез отвеждащи колектори,
поддържани от В и К оператора.

Чл. 12. (1) Отпадъчните води от имотите на потребителите се отвеждат като сградните
канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към
канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта
или ревизионен отвор, изградени в съответствие с действащото законодателство.

(2) Канализационно отклонение е частта от уличния канал или колектор до първата
ревизионна шахта, и се изгражда и поддържа от В и К оператора.

(3) Ревизионната шахта по ал. 2, сградната канализационна инсталация и вътрешната
канализационна мрежа са собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат от и за
негова сметка.

Чл. 13 (1) Когато потребителите имат изграден и ползват собствен (местен) водоизточник,
отпадъчните води, от който се включват в канализационната мрежа, потребителите монтират
за своя сметка на водоизточника или преди първата ревизионна шахта измервателен уред,
отчитащ количествата отпадъчни води.

(2) В случаите, когато липсва измервателен уред или той не отговаря на изискванията на
Закона за измерванията и подзаконовите актове по прилагането му, количествата отпадъчни
води от този водоизточник се определят като равни на експлоатационния дебит по
разрешителното за водоползване на същия водоизточник.

Чл. 14. В и К операторът предоставя услугата пречистване на отпадъчни води при изградена
инфраструктура и техническа възможност при спазване на изискванията на Закона за водите.

Чл. 15. (1) В и К операторът осъществява постоянен контрол върху В и К системите и върху
количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система чрез
измерване, вземане и анализиране на проби. 6

(2) При установяване на повреди на В и К системите, причинени от потребители, или
включване на отпадъчни води в количества и с качества, различни от нормативно допустимите,
длъжностно лице на В и К оператора съставя констативен протокол, който се подписва от
потребителя.

(3) В случай, че потребителят не се яви или откаже да подпише констативния протокол,
същият се подписва от свидетел, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора.

Глава трета
ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Раздел първи
СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
Чл. 16. (1) На водопроводните и канализационните отклонения и сградните инсталации се

монтират само средства за измерване, одобрени по реда на Закона за измерванията и
подзаконовата нормативна уредба към него, или с оценено съответствие по реда на Закона
за техническите изисквания към продуктите.

(2) Средствата за измерване подлежат на задължителна първоначална проверка преди
техния монтаж, съгласно Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към
него.

(3) Средствата за измерване подлежат и на следните проверки: периодична, след ремонт,
при нарушаване целостта на пломбите (оловна и/или пластмасова) и при обосновано искане
на В и К оператора или потребителя.

(4) Периодичните проверки на индивидуалните водомери, като средства за измерване и
разпределение на изразходваното количество вода се извършват от и за сметка на
потребителите през 10 години, считано от датата на последната метрологична проверка.

(5) При възникване на спор относно метрологичните характеристики на водомерите всяка
от страните може да заяви извършване на метрологична експертиза по реда на Закона за
измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него. При изправен водомер,
разходите се поемат от заявителя.

Чл. 17. (1) В и К операторът монтира, поддържа и контролира водомерите на
водопроводните отклонения за своя сметка.

(2) Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът
на водопроводното отклонение е общ водомер.

(3) При сгради-етажна собственост, както и при водоснабдявани обекти с повече от един
потребител, всеки потребител поставя индивидуални водомери, които са елементи на
сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на
потребителите. В и К операторът пломбира холендъра на индивидуалните водомери към
водопроводната тръба за сметка на потребителите.

(4) Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните
водомери се извършва от и за сметка на потребителите.

Чл. 18. В и К операторът приема за експлоатация водомери с дистанционно отчитане при
условие, че разполага с технически средства и софтуер за отчитане на показанията от тях.

Чл. 19. (1) При установяване на повреда на общ водомер, монтиран на водопроводно
отклонение, в случаите, различни от упоменатите в чл. 47, В и К операторът подменя средството
за измерване за своя сметка. Срокът за подмяна не 7

може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни считано от датата, отбелязана в документа
за установяване на повредата.

(2) През периода на повреда на водомера по ал. 1, количествата изразходвана вода се
определят по реда на чл. 26, ал. 1.

Чл. 20. (1) При установяване на повреда в индивидуален водомер на потребител,
представителят на В и К оператора прави предписание за отстраняване на повредата на
водомера и за срока за отстраняването й, като демонтира пломбата на холендъра. След
отстраняване на повредата потребителят уведомява оператора и осигурява достъп до
водомера за извършване на първоначално отчитане и пломбиране на холендъра.

(2) На мястото на повредения водомер В и К операторът може да постави редовен
(оборотен) водомер, като разходите, свързани с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за
сметка на потребителя.

(3) През периода на повредата на индивидуалния водомер и до изтичане на срока на
предписанието по ал. 1, количествата изразходвана вода, с изключение на случаите когато е
поставен оборотен водомер, се определят по реда на чл. 26, ал. 2. При неизпълнение на
предписанието и след изтичане на срока на предписанието, количеството изразходвана вода
се определя по реда на чл. 25, ал. 8 и ал.10.

Чл. 21. Когато представителят на В и К оператора установи потребители с непроверени
индивидуални водомери съгласно чл. 16, ал. 4, същият прави предписание на потребителя за
извършване на периодична проверка, със срок за изпълнение три месеца. В случай, че след
изтичането на този срок не е извършена периодична проверка, количеството изразходвана
вода се начислява по реда на чл. 25, ал. 8 и 10.

Раздел втори
ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА
Чл. 22. Изразходваните количества питейна вода се отчитат по водомер, монтиран на

водопроводното отклонение от В и К оператора и/или в имотите на потребителите.
Чл. 23. (1) Показанията на водомерите на водопроводни отклонения се отчитат с точност

до 1 куб.м. за период не по-дълъг от:
1. 1 месец - за потребители по чл. 3, т. 2 и 3 и за общи водомери на сгради-етажна собственост;
2. 3 месеца - за потребители по чл. 3, т. 1 и за потребители по чл. 3, т. 2 с консумация до 20 куб.м/

мес.;
3. два пъти годишно - за водомeри на сградни водопроводни отклонения на имоти с

водомерен възел, изискващ зазимяване и за обекти, имащи сезонен характер на ползване.
(2) Отчитането на индивидуалните водомери след общия водомер се осъществява най-

малко веднъж на три месеца, до 24 часа след отчитането на общия водомер.
(3) В междинните периоди между два отчета В и К операторът ежемесечно начислява

количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от
предходните 2 отчета. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се
изравнява в съответствие с реалното потребление.

(4) Отчитането на водомерите се извършва в присъствието на потребителя или на негов
представител, който с подписа си удостоверява съответствието на показанията с данните в
отчета. При неосигуряване на представител, отчетът се подписва от свидетел, който може да
бъде и длъжностно лице на В и К оператора, като се посочват трите имена и адреса на свидетеля.
Този ред не се прилага в случаите на дистанционно отчитане и при ползване на електронен
карнет. 8

(5) Датата на отчитане на водомерите се обявява с писмено съобщение, поставено на
подходящо място, или се съобщава по друг начин в срок не по-кратък от три работни дни
преди отчитането.

(6) В и К операторът определя дата за отчет на водомерите поне веднъж в годината в
извънработно време на В и К оператора.

(7) При отчет в сгради в режим на етажна собственост най-малко веднъж годишно
отчитането на общия и на индивидуалните водомери се извършва съвместно с представители
на етажната собственост. За целта управителят на етажната собственост или друго
упълномощено от етажната собственост лице подава молба до В и К оператора, и съвместно
определят дата за отчет, в съответствие с графика за отчитане на В и К оператора. Направените
констатации се оформят в двустранен протокол.

(8) В случаите, в които се разпределя разход общо потребление, В и К операторът, по
молба на управителя на етажната собственост или друго упълномощено от
потребителите лице, издава обобщена месечна справка за всички индивидуални
обекти в сградата в режим на етажна собственост, с информация за индивидуалното
им потребление и разпределения им разход общо потребление за съответния отчетен
период. За извършения годишен отчет и за изготвената от В и К оператора обобщена
справка потребителите не дължат заплащане такси и/или други разноски.

(9) При водомери с дистанционно отчитане се извършва физическа проверка и
отчет поне един път годишно.

Чл. 24. (1) Потребителят е длъжен да осигурява свободен и безопасен достъп на
легитимните длъжностни лица на В и К оператора за извършване на отчети на
водомера на сградното водопроводно отклонение и на индивидуалните водомери.

(2) Достъпът до помещенията, в които са монтирани водомерите, се осигурява от
потребителя за времето, посочено в съобщението от В и К оператора по чл. 23, ал. 5.

(3) При невъзможност за отчитане на водомерите, поради отсъствие на потребителя
или на негов представител, и когато потребителят не е съгласен с фактурираните
количества, същият е длъжен да уточни с В и К оператора извършване на отчитането
в удобно за двете страни време, в срок не по-дълъг от една година от последното
отчитане.

(4) При отказ на потребителя да осигури достъп на длъжностното лице на оператора
до водомера, и/или при неосигуряване на достъп повече от една година по реда на чл.
23, ал. 6 и на чл. 24, ал. 3, длъжностното лице съставя протокол, който се подписва от
него и от поне един свидетел. Длъжностното лице отбелязва в протокола трите имена
и адреса на свидетеля, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора.
След съставяне на протокола, В и К операторът изчислява изразходваното количество
питейна вода по реда на чл. 49, като за потребители в сгради в режим на етажна
собственост, и/или повече от един потребител присъединени към едно водопроводно
отклонение, начисленото количество се ограничава до разликата (общо потребление)
съгласно чл. 25, ал. 2 от Общите условия.

Раздел трети
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА
КОЛИЧЕСТВАТАОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на
закрито заседание, проведено на 11.08.2014г,  разгледа
внесените в периода 16.06.2014 г- 02.07.2014 г. от 51 В и К
оператори проекти  на  единни Общи условия на договорите за
предоставяне на В и К услуги на потребителите.  На основание
чл.6 ал.1 т.5 и чл.7 т.8  от Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационни услуги, Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране реши:

Одобрява Общи условия за предоставяне на  В и К услуги
на потребителите от В и К операторите с отразени в
съдържанието им всички приети предложения за изменения и
допълнения, направени по време на общественото обсъждане
на 17.07.2014 г. и получени в 14-дневния срок, след тази дата,
на 51 В и К оператори, в това число и „В и К”ООД-Перник.

продължава на стр. 10
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Удобно място
да се скрия!

Чл. 25. (1) Изразходваното количество питейна вода за сгради – етажна собственост или за отклоне-
ния, към които са присъединени повече от един потребител, се разпределя въз основа на отчета по чл.
22 и отчетите по индивидуалните водомери, като в разпределението се включват всички разходи на во-
да и загубите на вода в сградната или вътрешната водопроводна инсталация. 9

(2) Разликата (общото потребление), между количеството питейна вода, отчетено по общия водо-
мер и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и количествата, определени по
реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3 за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени, се разпре-
деля между всички потребители пропорционално на отчетените по индивидуалните им водомери, съот-
ветно начислените им по реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от Общите условия количества.

(3) Изчислената и разпределена по реда на ал. 2 разлика (общо потребление) се записва на отделен ред
във фактурите и в зависимост от това дали разпределената разлика е положителна или отрицателна,
стойността й се добавя към, съответно приспада от общата сума на всеки потребител.

(4) В случаите, когато водопроводната инсталация е проектирана така, че индивидуални водо-
мери в жилищата не могат да бъдат монтирани, разпределението на изразходваното количес-
тво питейна вода се извършват съобразно броя на обитателите на жилищата. При установ-
яване на техническа невъзможност за монтиране на индивидуални водомери се съставя прото-
кол, подписан от В и К оператора и от упълномощения представител на етажната собстве-
ност, в който се отбелязва и броя на обитателите във всеки имот. Последващи промени в кон-
статираните данни имат сила от датата на изричното писмено уведомяване на В и К опера-
тора.

(5) При разлика в отчетеното количество вода по общия водомер и в сбора на отчетите по
индивидуалните водомери, по-голяма от 20 на сто от отчетеното количество по общия водо-
мер, в 7-дневен срок В и К операторът уведомява упълномощения представител на етажната
собственост. При подаване на молба от упълномощения представител на етажната собстве-
ност, в 10-дневен срок от уведомяването, В и К операторът определя комисия, в която се
включват молителят и представители на В и К оператора.

(6) В 14-дневен срок комисията извършва проверка и съставя протокол, в който отразява ус-
тановените причини и предложенията за тяхното отстраняване. Когато установените при-
чини се дължат на неизправност в сградната инсталация, те се отстраняват от и за сметка
на потребителите в етажната собственост, които заплащат и разходите за извършената
проверка по ценоразпис на В и К оператора. Разходите за извършената проверка се определят
съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от Общите условия.

(7) Установяването на разлики по ал. 5, по-големи от 20 на сто, не е основание за неплащане
на изразходваното количество вода.

(8) При липса на индивидуални водомери, месечното количество изразходвана питейна вода
се определя както следва:

1. по 6 куб.м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за все-
ки обитател;

2. по 0,1 куб. м за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно ползване (вила, бунгало и др.),
жилища и офиси, в които няма постоянен обитател;

3. по 0,5 куб. м за всеки куб.м. застроен обем на сграда - за сгради в строеж.
(9) При имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение до монтира-

нето на общи водомери от В и К оператора изразходваното количество вода се отчита само
по индивидуалните водомери на потребителите, а изразходваното количество вода от потре-
бителите без монтирани индивидуални водомери - по реда на ал. 8 и 10.

(10) При сгради - етажна собственост или при имоти с повече от един потребител след во-
допроводното отклонение до поставянето на индивидуални водомери определените по реда на
ал. 8 количества вода се завишават всяко тримесечие с 1,0 куб. м за всеки обитател. Сборът
от водните количества от показанията на 10

индивидуалните водомери и водните количества изчислени по реда на ал. 8 не може да над-
вишава отчетеното по общия водомер.

(11) За потребители в жилищен комплекс от затворен тип, за който има действащ договор
за управление на общите части, вписан по реда на чл. 2, ал. 2 от Закона за управление на ета-
жната собственост в Агенцията по вписванията, разликата между количеството питейна во-
да, отчетено по общия водомер и сумата от отчетените количества по индивидуалните во-
домери и количествата, определени по реда на ал. 8 и чл. 23, ал. 3 за потребителите, чиито ин-
дивидуални водомери не са отчетени, се заплаща по реда, предвиден в договора за управление
на общите части.

(12) В случаите, в които не е налице действащ договор за управление на общи части в ком-
плекси от затворен тип или същият е прекратен, се прилага чл. 25, ал. 2.

(13) При определянето на месечното количество изразходвана питейна вода в случаите по
ал. 8, данните за броя на обитателите се предоставят от потребителя, заверени от управи-
теля на етажната собственост или друго упълномощено от етажната собственост лице. Ин-
формацията за брой обитатели може да се предостави и от управителя на етажната собс-
твеност или друго упълномощено от етажната собственост лице, или да се събере служебно от
В и К оператора. Последващи промени в данните за броя на обитателите имат сила от дата-
та на изричното писмено уведомяване на В и К оператора, с изключение на случаите, когато
датата на промяната е установена с официален удостоверителен документ.

Чл. 26. (1) При кражба или повреждане на водомерен възел на водопроводно отклонение, В и К
операторът начислява количеството изразходвана вода според средномесечния разход за съот-
ветния период през предходните три години.

(2) При повреждане на индивидуален водомер на потребителя, В и К операторът начислява
количеството изразходвана вода според средномесечния разход за съответния период от пред-
ходната година за срока на предписанието по чл. 20 от Общите условия, като след изтичането
му В и К операторът таксува потребителя по реда на чл. 25, ал. 8 от Общите условия. При лип-
са на данни за средномесечния разход за съответния период от предходната година, по изклю-
чение В и К операторът начислява за срока на предписанието по чл. 20 от Общите условия пот-
ребление по реда на чл. 25, ал. 8 от Общите условия.

Чл. 27. Количеството отведени отпадъчни води в канализационната система е равно на су-
мата от количеството изразходвана от потребителя питейна вода и количеството вода от
други водоизточници, измерена чрез монтираните средства за измерване.

Чл. 28. В случаите, когато потребителят монтира средство за измерване на отведените
отпадъчни води, тяхното количество се отчита по показанията на средството за измерване,
отговарящо на изискванията на действащото законодателство.

Чл. 29. Количеството на пречистваните води се приема равно на количествата отведени
отпадъчни води, определени по реда на чл. 27 и чл. 28.

Чл. 30. (1) Количествата дъждовни води, зауствани в канализационната система от потре-
бители по чл. 3, т. 2, повърхността на чиито имоти или части от тях са с площ повече от 200
кв.м и са с непропускливи настилки, се определят според средногодишния валеж за предходната го-
дина за обслужваната територия, официално обявен от Института по метеорология и хидроло-
гия и изчислено от В и К оператора количество, оттекло се в канализационната система, съобразно
площта с непропусклива настилка.

(2) Дължимите суми за отвеждане на дъждовни води, определени от В и К оператора по ал. 1, се фак-
турират и заплащат от потребителя през първото тримесечие на всяка година за предходната година.
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Глава четвърта
ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА В и К УСЛУГИТЕ
Чл. 31. (1) В и К операторите предоставят В и К услуги по утвърдени от Държавната комисия за ене-

ргийно и водно регулиране пределни цени.
(авянето на В и К услуги, В и К операторът съблюдава следните принципи:
1. цените да съответстват на икономически обоснованите разходи за тяхното извършване;
2. цените не могат да включват разходи, включени в одобрените от ДКЕВР цени.
Чл. 32. (1) Доставянето на питейна вода и/или отвеждането и/или пречистването на отпадъчни во-

ди се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната мрежа,
отчетено посредством монтираните водомери на сградните водопроводни отклонения, както и изме-
рените по чл. 13, ал. 1 или определени по чл. 13, ал. 2 количества от собствени (местни) водоизточници.

(2) За сгради - етажна собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител из-
разходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено и разпределе-
но по реда на чл. 25.

Чл. 33. (1) В и К операторът издава ежемесечни фактури при наличие на консумация и/или служебно на-
числяване на количества.

(2) Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях В и К услуги в 30-
дневен срок след датата на фактуриране.

Чл. 34. (1) Възражения срещу определената дължима сума за използвани В и К услуги могат да се правят
писмено пред В и К оператора в 30-дневния срок за плащане по фактурата.

(2) В и К операторът се произнася в срок от 10 работни дни от подаване на възражението по ал. 1.
Дължимата сума се заплаща след извършване на проверката от В и К оператора.

Чл. 35. (1) Потребителят заплаща дължимите суми в брой на каси, по банков път чрез директен пре-
вод или чрез разплащателна сметка, като задължително посочва потребителския си номер.

(2) В и К операторът може да предложи и други форми на плащане, за които уведомява потребители-
те по подходящ начин.

(3) Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на дължимата сума в брой или по бан-
ковите сметки на В и К оператора.

(4) При установяване на надвзети суми, същите се възстановяват по избор на потребителя при ус-
ловията на чл. 45 или се прихващат от следващите дължими от потребителя плащания.

Чл. 36. При съгласие от страна на потребителя за незабавно инкасо, страните се споразумяват за ус-
ловията в писмена форма.

Чл. 37. Когато потребителят има повече от едно просрочено задължение, същият може да заяви кое
от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-12

обременителното. При няколко еднакво обременителни задължения, погасява се най-старото, а ако
всички са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.

Глава пета
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО НА
ПИТЕЙНА ВОДА И/ИЛИ ОТВЕЖДАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Чл. 38. Подаването и отвеждането на вода може да бъде спряно от В и К оператора напълно или час-

тично без предварително уведомяване на потребителите в следните случаи:
1. при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи в срок до 8 часа, а по

довеждащите водопроводи - до 12 часа;
2. при прекратяване на електрозахранването на помпени и пречиствателни станции и други еле-

менти на В и К системите за периода на прекъсване на електрозахранването;
3. при стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, обилни

снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат на които участъци от водопро-
водните системи са престанали да функционират или качеството на водата представлява опасност
за живота и здравето на хората;

4. при необходимост от увеличаване на притока на вода към места на възникнали пожари;
5. при прекъсване на незаконно присъединяване към водоснабдителните и канализационните систе-

ми.
6. по силата на решение, издадено от компетентен орган в съответствие с действащото законо-

дателство.
Чл. 39. (1) След предварително уведомяване на потребителя, В и К операторът може да спре напълно

или частично подаването и отвеждането на вода до имота на потребителя в следните случаи:
1. при неизпълнение на предписание на В и К оператора от страна на потребителя за отстраняване

на недопустими технически и санитарни недостатъци в сградните водопроводни и канализационни ин-
сталации или във вътрешните В и К мрежи, включително за изместване водомерна и/или ревизионна
шахта или отвор, в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

2. при установяване на умишлена повреда на мрежите и съоръженията, експлоатирани от В и К опе-
ратора;

3. при установяване на неотговарящи на определените в договора по Наредба № 7/14.11.2000 г. за
условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на насе-
лените места или с нормативен акт качества на отпадъчните води;

4. при присъединяване на нови потребители;
5. при въвеждане на режим във водоснабдяването;
6. при провеждане на планови профилактични прегледи, ремонти, реконструкции и други дейности,

свързани с обслужването на водопроводните и канализационните системи, в продължение на повече от
8 часа;

7. при писмено заявление на потребителя за временно или постоянно прекъсване на водопроводното
и канализационното отклонение, които той използва, при условията на чл. 41;

8. когато потребителят не допуска или не осигурява достъп на длъжностни лица на оператора за из-
пълнение на служебните им задължения до имота, до водомерния възел, до ревизионната шахта и/или до
водопроводните и канализационните 13

инсталации, включително за вземане на проба от питейните и/или отпадъчните води, което се
удостоверява с констативен протокол;

(2) Уведомяването по т. 1, 2, 3, 7 и 8 на предходната алинея се извършва писмено, по реда на чл. 67.
Чл. 40. (1) При неплащане в срок от потребителя на дължима сума по издадена фактура, В и К опера-

торът има право да преустанови временно предоставянето на В и К услуги на основание чл. 90 от Зако-
на за задълженията и договорите, след осъществяването на следната процедура:

1. В и К операторът изпраща на потребителя покана за доброволно плащане, връчена по реда на чл.
67. В поканата се указва и датата на преустановяване на предоставянето на В и К услугите, която не
може да бъде по-рано от 15 дни след датата на получаване на поканата.

2. В и К операторът може да предприеме действия по преустановяване на предоставянето на В и К
услугите след датата по т. 1.

(2) При сключване на споразумение за разсрочване на задължението, отношенията между страните
се уреждат съгласно споразумението.

(3) В и К операторът няма право да преустанови предоставянето на В и К услуги, когато потреби-
телят изпълнява задълженията си по споразумението.

(4) При неизпълнение на споразумението от страна на потребителя, В и К операторът има право да
преустанови временно предоставянето на В и К услуги.

(5) Преустановяване на предоставянето на В и К услугите не се допуска при потребители в сгради -
етажна собственост, в случай че с действията си В и К операторът ще наруши права и законни интере-
си на други потребители в сградата – етажна собственост.

(6) Преустановяването предоставянето на В и К услугите на основание на този член не може да се
извърши в официален празничен неприсъствен ден.

Чл. 41. В и К операторът може да прекъсне или преустанови предоставянето на В и К услугите при
писмено заявление на потребителя за временно или постоянно (трайно) прекъсване на водопроводното
и канализационното отклонение, които той използва след заплащане на услугата, съгласно ценоразпис на
В и К оператора и след осигуряване на достъп до измервателният уред.

Чл. 42. (1) При подадено мотивирано писмено заявление от страна на потребителя, В и К операторъ-
т преустановява временно доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния кран пред во-
домера за периода, посочен в заявлението, като в този случай се изготвя констативен протокол с от-
разени показания и реквизити на измервателния уред.

(2) В случай, че при възстановяване на отчитането или при осъществяването на контрол бъде кон-
статирана разлика между показанията, определени по ал. 1 и действително установените, дължимите
суми се считат за просрочено задължение, считано от датата на преустановяване на отчитането.

Чл. 43. (1) В случаите, когато В и К операторът е прекъснал доставянето на питейна вода и/или от-
веждането на отпадъчни води по вина на потребителя, съгласно изискванията на действащото законо-
дателство и тези общи условия, същите се възстановяват само от В и К оператора в срок до 3 работни
дни след отстраняване на причината, която го е наложила, и заплащане от потребителя на разходите
по възстановяването.

(2) Разходите за възстановяване на доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни
води са сума, покриваща разноските за процедурата по прекъсване и възстановяване на водоснабдява-
нето, съгласно ценоразписа на В и К оператора. 14

Глава шеста
ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
Чл. 44. При неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потреби-

телят дължи на В и К оператора обезщетение в размер на законната лихва, съгласно чл. 86, ал. 1 от Зако-
на за задълженията и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъп-
ване на дължимата сума по сметка на В и К оператора.

Чл. 45. В случаите, когато потребителят е платил повече от дължимите суми в резултат на греш-
ка на В и К оператора след изравняване при действителен отчет на измервателните уреди за предос-
тавените В и К услуги, В и К операторът дължи на потребителя обезщетение в размер на законната
лихва върху надплатената сума от деня на постъпването щ по негова сметка до деня на възстановява-
нето щ по сметка на потребителя.

Чл. 46. Причинените щети и повреди на водоснабдителните и/или канализационните системи, вклю-
чително на водопроводните и/или канализационни отклонения, за които е съставен протокол по чл. 15,
ал. 2, се отстраняват за сметка на причинителя.

Чл. 47. При кражба или повреждане на водомера на сградното водопроводно отклонение, намиращ се
в имота на потребителя, по вина на потребителя (замръзване на водомера, счупване на стъклото и
други механични повреди) ремонтът и смяната им се извършват от В и К оператора за сметка на пот-
ребителя.

Чл. 48. Когато потребителите са повече от един, стойността на ремонта и смяната на водомера
на сградното отклонение се заплаща съразмерно.

Чл. 49. При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 24, ал. 4, да осигури достъп на длъж-
ностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчисл-
ява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера
при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен
реален отчет, но не по дълъг от 6 месеца.

Чл. 50. (1) При установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните
системи, съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените коли-
чества вода се определят по реда на чл. 49 за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е
по-малък.

(2) В случаите по ал. 1 подаването и отвеждането на вода се спират за целия имот без предварител-
но уведомяване.

(3) Незаконното присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи се установ-
ява и доказва с протокол, съставен и подписан от длъжностно лице на оператора и потребителя. Отка-
зът на потребителя да подпише протокола, или отсъствието му в деня на съставянето на протокола,
се удостоверява от длъжностното лице и от най-малко един свидетел, който може да бъде и длъжнос-

тно лице на оператора.
Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и количеството изразходвана вода в следните случаи:
1. При нарушаване целостта на пломбите, с изключение на случаите когато не е породено от

действия на потребителя.
2. В случаите когато чрез физически въздействия върху водомерите, потребителят причини

тяхната повреда или неточност на показанията им.
Чл. 52. (1) При доказано неспазване по вина на В и К оператора на срока по чл. 38, т. 1 или срока на

планираното прекъсване, обявен в средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин в
съответствие със задължението по чл. 7, 15

т. 10, В и К операторът заплаща неустойка на засегнатите потребители в размер на 10% от
стойността на В и К услугите, фактурирана за предходния месец.

(2) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението на В и К операто-
ра по чл. 7, т. 10 да информира засегнати потребители при планирани прекъсвания на водоподаване-
то.

(3) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението по чл. 7, т. 12 да
предоставя алтернативно водоснабдяване.

(4) Потребителят може да претендира неустойка пред В и К оператора в период до 30 дни от
датата на неизпълнение на задължението от същия. След този срок неустойката може да се пре-
тендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД.

(5) Неустойката не изключва отговорността на В и К оператора за имуществени щети, нанесе-
ни на потребителя.

Чл. 53. (1) В случай, че В и К операторът не изпълни задължението си, предвидено в чл. 7, т. 3, В и К
операторът заплаща неустойка на потребителя в размер на 50 лева.

(2) Неустойката може да се претендира пред В и К оператора от потребителя в рамките на 30
дни от получаване на отказ за откриване на партида. След този срок неустойката може да се пре-
тендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД.

Чл. 54. (1) В случай на наводняване имот на потребител от канализацията по вина на В и К опера-
тора, последният заплаща неустойка в размер на 100 лева. Потребителят информира В и К опера-
тора в срок до 15 дни от настъпване на събитието. В и К операторът извършва проверка заедно с
потърпевшия в срок до 3 работни дни след уведомлението. За резултатите от провеката се със-
тавя констативен протокол.

(2) Неустойката може да се претендира пред В и К оператора от потребителя в рамките на 30
дни от настъпване на събитието. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен
ред в сроковете, определени в ЗЗД.

(3) Тази неустойка не изключва отговорността на В и К оператора за имуществени щети, нане-
сени на потребителя.

Чл. 55. В и К операторът не дължи неустойка на потребителите в случаите, предвидени в чл. 38.
Глава седма
РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 56. Потребителят може да подава до В и К оператора жалби, сигнали, заявления и предложе-

ния.
Чл. 57. Заявленията, сигналите, жалбите и предложенията трябва да отговарят на следните

изисквания:
1. да са написани на български език;
2. да са посочени името и адресът на потребителя на имота;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако потреби-

телят разполага с такива;
5. да е подписана от потребителя или от упълномощен негов представител.
Чл. 58. (1) В и К операторът приема и завежда заявленията, сигналите, жалбите и предложенията.
(2) В и К операторът е длъжен да разгледа, извърши проверка и да изпрати отговор по постъпили-

те заявления, сигнали, жалби и предложения в срок не по-дълъг от 14 дни.
(3) Когато потребителят не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки от страна на

В и К оператора или не е получил отговор в срока по ал. 2, той има право да 16
подаде жалба до ДКЕВР в съответствие с компетентността й по ЗРВКУ и Закона за енергетика-

та, чрез В и К оператора, който изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказа-
телства и становище по жалбата в 7-дневен срок.

Глава осма
РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА
Раздел първи
ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА
Чл. 59. (1) За нуждите на откриването на партида потребителите се идентифицират по след-

ния начин:
1. юридическите лица - с пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспон-

денция и други данни по регистрация, лицето, което ги представлява, ЕИК, банкова сметка.
2. физическите лица - с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, адрес

на обслужвания имот и адрес за кореспонденция, телефон. Набирането на други идентификационни
данни ще се извършва съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, ако потреби-
телят доброволно е подписал декларация за предоставянето им.

(2) В и К операторът открива партида с потребителски номер на потребителя при подаване на
заявление по образец и представяне за справка на документи, съдържащи данни за идентификацион-
ните белези по ал. 1.

(3) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, но имотът се
ползва от едно от тях, В и К операторът открива партида и потребителски номер на лицето, пол-
зващо имота съгласно писмено споразумение с потребителите или с пълномощника по чл. 2, ал. 2.

(4) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, имота се ползва
от повече от един потребител, В и К операторът открива партиди на всички потребители въз ос-
нова на документ и споразумителен протокол за разпределяне на отчетените количества. При лип-
са на споразумителен протокол отчетените количества се разпределят между потребителите по
равно, до представяне на документ, доказващ различни размери на дяловете.

(5) При разделяне на имот, присъединен към едно водопроводно отклонение, се открива индиви-
дуална партида за потребителите на всеки отделен имот.

(6) При въвеждане в експлоатация на нова сграда в режим на етажна собственост, В и К операто-
рът изисква от възложителя (инвеститора, строителя) разрешение за ползване и данни за собстве-
ниците на всички индивидуални обекти в сградата, и стартира процедура по служебно откриване
на индивидуални партиди за тези обекти.

(7) При съществуващи сгради в режим на етажна собственост, за които няма открити индиви-
дуални партиди на собствениците/ползвателите и има натрупан дълг по общия водомер, В и К опе-
раторът инициира процедура за откриване на индивидуални партиди на потребителите както
следва:

1. Потребителите предоставят данни за собствениците на отделните обекти в сградата, за
брой на живущите, налични монтирани и пломбирани индивидуални водомери в срок на метрологична
проверка, както и данни за управител на етажната собственост и/или друго упълномощено от
етажните собственици лице;

2. Потребителите, в чиито имоти няма монтирани и/или пломбирани индивидуални водомери в
срок на метрологична проверка, осигуряват техния монтаж, тестване и/или подмяна и пломбиране
и предоставят необходимите документи на В и К оператора. 17

3. В срок от един месец след предоставянето на всички данни по т. 1 и т. 2, В и К операторът от-
крива индивидуални партиди и служебно разпределя натрупания дълг по общия водомер в съответс-
твие с изискванията на чл. 25, ал. 1 и ал. 8 от Общите условия.

Чл. 60. В и К операторът има право да открие, да промени или да закрие партида на потребител
служебно след предоставяне на данни от домовата книга, от управителя на етажната собстве-
ност, или на друг документ, удостоверяващ право по чл. 2.

Раздел втори
ПРОМЯНА НА ПАРТИДА
Чл. 61. (1) При промяна на собствеността или на правото на ползване новият и/или предишният

собственик или ползвател са длъжни да подадат до В и К оператора в 30-дневен срок от датата на
промяната заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, като пред-
ставят за справка документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото
на собственост или на правото на ползване на имота.

(2) В случай, че не е изпълнено в срок задължението по ал. 1 и впоследствие новият и/или предиш-
ният собственик или ползвател поиска промяна на името на титуляря на партидата, той дължи
заплащане на всички административни разходи, свързани с извършването на това действие, съглас-
но ценоразпис на В и К оператора.

Чл. 62. (1) При смърт на потребител - физическо лице, наследниците или лицето, придобило имота
по силата на договор за гледане и издръжка или по завещание, са длъжни в 60 - дневен срок да подадат
заявление до В и К оператора за промяна на партидата, като представят за справка удостовере-
ние за наследници или акт за собственост.

(2) В случаите по ал. 1, В и К операторът променя партидата на името на наследника или на един
от наследниците, по писмено споразумение между тях, или на името на лицето, придобило собстве-
ността на имота по силата на акта. При липса на споразумение между наследниците, В и К операто-
рът открива партида на всички наследници по реда на чл. 59, ал. 4.

Раздел трети
ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

ПРОДЪЛЖАВА ОТ СТРАНИЦА  9

ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 11
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Яне АНЕСТИЕВ

Îáëàñòíèÿò ôóòáîë ñ íîâ øåô
Валентин Лазаров оглави ОС на БФС в Перник

друг  човек. Вален-
тил Лазаров е серио-
зен футболен човек,
завършил е спортно
училище, НСА и има
лиценз „Про” за тре-
ньор по футбол. Той
е бил футболист на
„Миньор” от 1983
до 1992 година и „Ло-
комотив”(Горна Ор-
яховица) от 1992 до
1995 година. След
това става треньор
в „Металург” за це-
ли седем години, кои-
то са и най-славните
в историята на клу-
ба, който под негово
ръководство влиза в
„А” група и се задър-
жа там два сезона.
След това е треньор

Страницата подготви Яне Анестиев

„Миньор” завърши
наравно с „Конелиано”
Отборът на „Миньор” регистрира равенство от

2:2 с „Конелиано” при гостуването си на стадиона
в Своге, където отборът на „Конелиано” играе до-
макинските си мачове. Перничани изиграха един
неочаквано тежък двубой,в който домакините от-
криха резултата още в 11-та минута, когато Кръс-
тев беше изведен сам срещу вратаря на „Миньор”
и не сбърка. Последваха силни  минути за гостите
и в 24-та минута Даниел Стефанов изравни. След
още 13 минути Петър Петров посрещна една лошо
избита от защитата на „Конелиано” топка и напра-
ви резубтата 2:1 за „Миньор”. Това съотношение
на резултата  се запази до  чак до 70-та минута, за
което помогнаха и многобройните пропуски на
пернишките футболисти. В 45-та минута Алексан-
дър Александров изскочи сам срещу вратаря, но
не успя да го преодолее. В 56-та Петър Петров
пропусна от 3 метра, три минути по-късно пропуск
направи Ибрахим Стамболиев. В 70-та минута
двойно подаване между Кръстев и Киров от гос-
тите остави Киров сам срещу вратаря на „Ми-
ньор” Николай Младенов и резултатът беше из-
равнен.Драмата беше пълна в последните минути
на мача, в които първо Коев от „Конелиано” полу-
чи червен картон, а в последната минута на даде-
ното от съдията четириминутно продължение Мла-
ден Стоев улучи напречната греда и пропусна да
донесе трите точки на „Миньор”

Любо Пенев не иска
повече от шест чужденци

Любослав Пенев даде пресконференция за нача-
ло на лагера на националния отбор. На "лъвовете"
предстои първа европейска квалификация на 9
септември в Баку срещу Азербайджан. До тогава
нашите ще бъдат на лагер в Правец. Освен ситуа-
цията в националния тим Пенев коментира много
други въпроси - Лудогорец, състоянието на българ-
ския клубен футбол. "Нашият футбол върви леко
назад. Абсолютно против съм да има повече от
шестима чужденци на терена. Максимум трябва да
бъдат пет, а останалите да са българчета.  Трябва
да намираме тези таланти и да ги тренираме. Това
ще е един футболен закон. Максимум да играят пе-
тима чужденци, а другите да са българчета. Само
по този начин – иначе не виждам изход от тази
криза. Това е решението според мен. Не виждам в
България да играят някакви супер футболисти“,
заяви Любослав Пенев. „Това с чужденците обаче
трябва да тръгне от нашия Футболен съюз. Има Из-
пълком, аз нито съм президент, нито собственик,
но милея за българското и виждам, че се погубва.
А после няма как да черпим този материал, ако не
го посеем преди това.Това е бизнес. Не сме светов-
на сила – борим се, тичаме напред-назад... Средно
ниво, леко нагоре, не трябва да се заблуждаваме",
допълни националният селекционер.

Раздел трети
ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА
Чл. 63. (1) При промяна на собствеността или правото на ползва-

не предишният и новият собственик или ползвател имат право да
поискат и да получат от В и К оператора справка за всички дължи-
ми суми за В и К услуги към момента на промяната.

(2) В случай, че новият и предишният собственик или ползвател
не спазят изискванията по чл. 61, ал. 1, новият собственик или пол-
звател заплаща всички дължими суми за имота след датата на
промяна на собствеността или ползването.

Чл. 64. (1) Ако предишният собственик или ползвател не закрие
партидата си, В и К операторът събира дължимите суми от него до
датата на откриване на партида на новия собственик или ползва-
тел, съобразно представения акт за собственост или правото на
ползване.

(2) В и К операторът може да открие партида въз основа на до-
кумент, удостоверяващ собствеността или правото на ползване на
имота на новия собственик или ползвател. 18

Глава девета
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 65. В и К операторите използват личните данни на потреби-
телите във връзка с фактическите взаимоотношения по предостав-
яне на В и К услугите и в съответствие със Закона за защита на
личните данни.

Чл. 66. Всички спорове между В и К оператора и потребителите
се решават по взаимно съгласие чрез преговори между страните, а
при непостигане на съгласие - по реда на Глава седма на Общите
условия или по съдебен ред.

Чл. 67. (1) Всички предизвестия и уведомления по тези общи ус-
ловия следва да бъдат в писмена форма.

(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече
от момента на получаването им от потребителя при спазване на
следните условия:

1. връчването на съобщения (покани, предупреждения, предиз-
вестия, уведомления и др.) във връзка с неизпълнение на задъл-
жения по договора от страна на потребителя, се извършва от ку-
риер или представител на В и К оператора, който с подписа си удо-
стоверява начина на връчването;

2. съобщенията по т. 1 се връчват срещу подпис, лично на пот-
ребителя или на неговия законен представител, или на пълномощ-
ник на потребителя, за упълномощаването на когото В и К операто-
рът е уведомен;

3. когато куриерът или представителят на В и К оператора не на-
мери потребителя, той връчва съобщението по т. 2 на пълнолетно
лице от семейството, или на съсед, който е съгласен да предаде
съобщението. Лицето, чрез което се връчва съобщението, се под-
писва в разписката със задължение да предаде същото на потре-
бителя. Куриерът или представителят на В и К оператора удосто-
верява с подписа си датата и начина на връчването, като отбеля-
зва имената и качеството на лицето, на което е било връчено съоб-
щението;

4. когато потребителят или представителят му, както и лицата по
т. 3 не могат да подпишат поради неграмотност или друга причина,
или ако потребителят или семейството му откажат да приемат съоб-
щението, куриерът или представителят на В и К оператора отбеля-
зва това в разписката. Отказът да се приеме съобщението се удо-
стоверява с подписа поне на един свидетел, като куриерът отбеля-
зва трите имена и адреса на свидетеля. В този случай съобщението
се смята за връчено, респективно получено на същата дата;

5. връчването на съобщения за потребители - юридически лица
се извършва на посочения в партидата адрес, като се посочват в
разписката трите имена и длъжността на лицето, на което е връче-
но съобщението. Отказът за получаване на съобщението се удосто-
верява по реда на т. 4.

(3) Връчването на съобщенията по горната алинея може да ста-
ва и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или нота-
риална покана.

(4) В случай, че потребителят не е уведомил В и К оператора за
промяна на адреса си за кореспонденция се счита, че предизвес-
тията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на
посочения в партидата адрес.

Чл. 68. (1) В случаите, в които по силата на тези Общи условия
се съставя констативен протокол, той се подписва от представи-
теля на В и К оператора и от потребителя.

(2) Ако потребителят не присъства или откаже да подпише кон-
стативния протокол, протоколът се подписва от един свидетел,
които може да е служител на В и К оператора.

(3) Ако потребителят не присъства при съставянето на протоко-
ла, В и К операторът го изпраща на потребителя по реда на тези
общи условия. 19

Чл. 69. За неуредените в общите условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство в Република Бълга-
рия.

Чл. 70. Ако по време на действието на настоящите общи усло-
вия настъпят промени в нормативните актове, клаузите, които про-
тиворечат на новите нормативни разпоредби, се заменят автома-
тично с тези, предвидени в съответния нормативен акт.

Чл. 71. (1) Общите условия влизат в сила в едномесечен срок от
публикуването им в централен и местен ежедневник. В и К опера-
торът задължително ги публикува и на електронната си страница и
осигуряват достъп до тях.

(2) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия
потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в
съответния В и К оператор заявление, в което да предложат раз-
лични условия. Предложените от потребителите и приети от В и К
операторите различни условия се отразяват в допълнителни пис-
мени споразумения.

(3) Новите потребители приемат общите условия със сключване-
то на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и
канализационните системи или с придобиването на право на собс-
твеност или на ползване върху съществуващ и присъединен към
водоснабдителната и/или канализационната система обект.

Чл. 72. Изменението и допълнението на настоящите общи усло-
вия се извършва по реда за приемането им, регламентиран в
ЗРВКУ.

Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09
от 11.08.2014 г. – точка 28.

в „Миньор”, пак в
„ М е т а л у р г ” ,
„Струмска слава”,
„Миньор” (Бобов
дол) ,като през пос-
ледните пет години
неизменно е в тре-
ньорското ръководс-
тво на „Банско”.
През последната
спортно-състезател-
на година беше спор-
тен директор на ФК
„Миньор”. Валентин
Лазаров заяви,че ще
залага на пълна проз-
рачност и ясно уста-
новени правила в ра-
ботата си за издига-
не на качеството на
аматьорския футбол
в региона.  Желаем
му успех!

От първи септем-
ври Областният съ-
вет на БФС в Пер-
ник официално е ог-
лавен от Валентин
Лазаров. До промяна-
та се стигна след ка-
то досегашният
шеф Александър
Шатровски стана
секретар на ама-
тьорската лига. В
продължение на по-
вече от година той
съвместяваше две-
те длъжности, но
явно задълженията
му в ръководството
на аматьорската ли-
га станаха повече и
се налага в Перник  с
аматьорите футбо-
листи да се заеме

Продължава от страница 10

ците започват учи-
лище на първи сеп-
тември. Две нови
паралелки приеха
своите възпитани-
ци, а общият брой
на новите ученици
в училището е 47.
Те ще се обучават в
шест вида спорт –
футбол, борба, бас-

Спортно училище
„Олимпиец” стар-
тира успешно нова-
та си учебна годи-
на. Тъй като по уче-
бен план спортните
училища единстве-
ни в страната учат
по 38 учебни седми-
ци, поради лагери
през зимата , учени-

Спортното училище „Олимпиец”
откри новата учебна година

кетбол, джудо, сам-
бо и волейбол. През
изминалата учебна
година възпитани-
ците на училището
донесоха 33 медала
от държавни пър-
венства, три меда-
ла от европейското
първенство по сам-
бо, пет медала от
европейското пър-
венство по сумо, а
Диляна Спасова ста-
на европейска шам-
пионка по сумо на
шампионата на кон-
тинента в Самоков.
Амбициите на уче-
ници и учители са
за една успешна го-
дина, в която СУ
„Олимпиец” да се
утвърди като се-
риозен фактор в на-
ционалния спорт.

яха над „Габер”(Габ-
ров дол) със 7:2.
През първото полув-
реме след равнос-
тойна игра двата
отбора се оттегли-
ха при резултат 2:2.
През второто по-
лувреме брезничани
превъзхождата и
спечелиха повече от
убедително мача,
който леко се поиз-
нерви в края, но не

Отборът на „Чор-
ни”(Брезник) стяга
сериозен отбор за
новия сезон в облас-
тното футболно
първенство. В тре-
тия си контролен
мач брезничани ре-
гистрираха трета
победа, при това
пък у/едителна. В
среща,играна на до-
машния им стадион
брезничани наддел-

се стигна до никак-
ви сблъсъци. Така в
трите контроли,
изиграни като част
от подготовката за
новия сезон, „Чор-
ни” регистрира три
победи при обща го-
лова разлика 20:5 и
се очертава като
един от сериозните
претенденти за чел-
но класиране в пър-
венството.

„Чорни” с трета победа в контрола



АПРОПО

ИТАЛИАНСКАТА РАБОТА
ИЗЛЕЗЕ КАТО ДИВОТИН-
СКАТА. Два дена медиите
занимаваме народа със сю-
жети на приказки от 1001

нощ. Няма грешка – точно като ориен-
талските мотиви, където златото е ку-
пища, диамантите – планини, а перли-
те – море. Някакъв италиански бизнес-
мен и неговата пернишка сътрудничка
разиграват оперета около изчезване-
то на едно ковчеже със скъпоценни
перли. Откъде са тия перли, каква им
е стойността, доколко са законни – не
питаме. Чудим се обаче, ако тая исто-
рия не е едно тенеке, кой дава цяло
ковчеже с перли на някого да се раз-
мотава с него из Ботуша, па после и
да му го върне? Ковчежето или лево-
вата му равностойност. Такъв луд на
Балканския полуостров няма. Има
обаче съшита с бели конци история,
абсолютно достойна за баячките, дето
гадаят на вуду магия. Само те знаят
истината. Като разпалят димящите
пръчки, започнат заклинанията с па-
ранормалните явления от отвъдното,
със сигурност ще открият къде са они-
я перли и защо тия са фалшименто.
То политиците опряха до врачки и
баячки, та камо ли някакви бизнесме-
ни с ковчежета. Тая приказка обаче е
толкова блудкава, че няма кого да
впечатли. Затова в началото комай
сбъркахме, като я сравнихме с диво-
тинските работи. В Дивотино, ако я
пробуташ за чиста монета, с камъни
ще те гонят. Оттук,  та до Италия...

 НАПОСЛЕДЪК НЕ НИ ОСТАВА
ДРУГО, ОСВЕН ДА БРОИМ ЗАПА-
ЛЕНИТЕ НОЩЕМ АВТОМОБИЛИ.
Оня ден пламнаха още два, с което
бройката им започва вече да добли-
жава двуцифрено число само за тази
година. То бива случайност, бива тех-
ническа неизправност, бива шофьор-
ска немарливост, ама мярката вече е
прехвърлена. Лошото е, че всичко ми-
нава в графата на неизвестността. По
улиците и тротоарите нощуват хиляди
пернишки коли и страхът започва да
дълбае с длетото тънко нощните съни-
ща на техните собственици. Както
върви, комай ще станат изключение
дните без новина за изгоряла кола.

122 септември 2014 г.
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Безхаберие и по отношение на огъня на открито

Здравните власти
следят под лупа

бежанските лагери
Зоя ИВАНОВА

М и н и с -
т е р с т в о т о
на здравео-
пазването е
дало ин-
с т р у к ц и и
как трябва
да се дей-
ства при всеки случай за ебола, а
здравните  власти у нас следят под лу-
па лагерите за бежанци заради риска
от ебола сред имигрантите от Афри-
ка. Новодошлите бежанци у нас задъл-
жително преминават медицински прег-
леди - изследват се за СПИН, малария и
други опасни болести.

54-ма чужденци задържани
за седмица на границата

Любомира ПЕЛОВА
През пе-

риода от 6
часа на 29
август до
6 часа на
1 септем-
ври на
вход на
д ъ р ж а в -
ната гра-
ница на Р

България са задържани 54 души, от които
31 на зелена и 23 на ГКПП на българо-тур-
ската граница, сочи информацията на На-
ционалния оперативен щаб за овладяване
на кризисната ситуация, възникнала
вследствие на увеличен миграционен на-
тиск

С цел противодействие на незаконната
миграция, дирекция „Миграция“ е съсредо-
точила усилията си към ефективно изпълне-
ние на процедурите по връщането. Вследс-
твие на предприетите мерки по оптимизира-
не на връщането, дирекцията отчита увели-
чение на броя на изведените в изпълнение
на принудителни административни мерки
чужденци. Командированите служители с
цел усилване охраната на държавната гра-
ница продължават да подпомагат охраната,
да съпровождат задържани лица, да обра-
ботват документите и полицейската регис-
трация. Припомняме, че е активиран кратък
номер 1466 на трите мобилни оператора, ка-
то с един sms всеки може да дари 1 лев.
Дарение може да се направи и онлайн на
сайта на БЧК. Екипи от медицински спе-
циалисти извършват медицинското об-
служване в пунктовете за първичен прием
на бежанци.

Европейската служба за подкрепа в об-
ластта на убежището предоставя експертна
и организационна помощ на България по
процедурите и управлението на местата за
прием на търсещите закрила.

     

Любомира ПЕЛОВА
След като миналата

седмица в центъра на
Перник изгоря мерце-
деса на жителка на
града, други два ав-
томобила са изгорели
миналата нощ в об-

ластния център. Пла-
мъците лумнали око-
ло пет минути преи
три часа в пернишкия
квартал „Изток”.
След подаден сигнал,
на място пристигна-
ли полицаи и пожар-

никари, които уста-
новили, че горят
„Шкода Йети”, пол-
звана от 40-годишна
жена и Опел „Астра”,
собственост на 71-
годишен мъж. Уста-
новено е, че огънят е

тръгнал от шкодата
и е обхванал и парки-
раната до него астра.
Пламъците са унищо-
жили дават автомо-
била напълно. Засега
причината за прес-
тъплението не е ус-
тановена окончател-
но, но според една от
основните версии, по
които се работи, е
умишлен палеж. За-
почнато е досъдебно
производство и раз-
ледването по поред-
ните умишлени пале-
жи на коли в Перник
продължава.

 През почивните
дни  в Пернишко са би-
ли регистрирани оше
12 пожара в сухи тре-
ви и храсти. Причини-
те при всички тях са
небрежност при бора-
вене с открит огън –
палене на сухи треви
и стърнища и остав-

янето им без надзор.
От пожарната уто-
чниха, че е съществу-
вала реална опасност
пламъците да се прех-
върлят в съседни
житни и горски маси-
ви, но огнеборците са
действали бързо и
професионално и не са
позволили това да се
случи.

От полицията за
пореден път на-
помнят, че е абсо-
лютно забранено па-
ленето на сухи треви
и стърнища. Санкции-
те са от 200 да 2 000
лв. От началото на
жътвената кампания
вече има съставени 3
акта на нарушители,
на които предстои да
бъдат издадени нака-
зателни постановле-
ния.

Засиленият кон-
трол продължава.

Съветът по сигурността прие
с консенсус ”Визия 2020”

Съветът по сигурнос-
тта към МС одобри с
консенсус работния
документ „Визия
2020: България в НА-
ТО и в Европейската
отбрана“, съобщиха от
пресслужбата на каби-
нета

В утвърдения ва-
риант на документа са
отразени становищата
на всички отговорни
институции. В следва-
щите дни визията ще
бъде публикувана за обществено обсъждане, уточниха от правителс-
твото, след като преди дни я оттгелиха заради спорните твърдения,
че Русия е заплаха за националната сигурност. Според запознати,
стратегията на военния министър Велизар Шаламанов и екипа му е
претърпяла известна промяна, като текстовете, които директно по-
сочват Русия като заплаха, са смекчени, но запазват смисъла за
променената среда за сигурност след анексирането на Крим от рус-
ката федерация. Формулировката за “хибридната война” е запазена.
В документа е запазен и ангажиментът за 1,5% от БВП за отбрана
още през 2015 г. и отделяне на 15% от военния бюджет за инвести-
ции в отбраната. Във „Визия 2020“ се предлага актуализирана оце-
нка за външната среда за сигурност, обосновават се ползите от ин-
вестиции в отбраната, определя се пътят за достигане на по-високи
разходи за отбрана в съответствие с дискусията в НАТО, обясниха
днес лаконично от МС.

Работният документ посочва също така основните необходими спо-
собности за съвременната отбрана на България.

На базата на тази визия и решенията на Срещата на върха на НАТО
през септември 2014-а г. МС ще приеме Национална програма „Бъл-
гария в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“, в съответствие с
приоритетите и задачите на служебното правителство.

Националната програма ще бъде предложена на 43-тото Народно
събрание.

Първият вариант на проектодокумента на военното министерство
бе оттеглен от кабинета. В него Русия бе определена като заплаха за
националната сигурност, пишеше и че България е в информационна
война с Русия. Визията бе критикувана от премиера Георги Близнаш-
ки, но президентът Росен Плевнелиев я подкрепи с думите, че е съоб-
разена с позицията на НАТО. 

Близнашки отрече да
има конфликт между не-
го и Плевнелиев.

В петък военният ми-
нистър заяви, че опреде-
лени действия на Русия
крият риск за национал-
ната ни сигурност.

Любомира ПЕЛОВА


