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Убедете се
в разликата!

тази година бе об-
явен за съдия на го-
дината. Ваташки из-
търпява присъда в
Софийския центра-
лен затвор от среда-
та на месец май 2009
г. за отвличането на
йорданския наркот-
рафикант Мохамед
Атти. Същият 21-ви
състав на Софийския
градски съд, който
постановява присъ-
дата, с определение
постановява и кои
предишни задържа-
ния да се приспаднат
от определеното об-
що наказание. Излиза
обаче, че “сметката”
на съда не отговаря
на тази на управата
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.484 лв.

Сряда, 4 септември, 2013 г., бр. 170 /5286/ год. XXЦена: 0,60 лева

Според защитата му обезщетението, което ще се търси, ще е 10 000 евро за ден

София
като Сирия

Днес бежанската вълна ще
бъде в София. Съветът по национална си-
гурност малко подрани да анализира сирий-
ския проблем. Може би трябваше да започ-
не с българския протестен.

Като истински карнавал от Рио де Жаней-
ро, днес жълтите павета ще оберат ова-
циите и дюдюканията на цял един народ.
Протест и контрапротест ще се борят за
приза „По по най”. Политическият сезон ще
бъде открит като никога – гръмко и ефе-
ктно. Ще се прочуем не само у нас, а и по
света.

Готви се нещо като деетосептемврийска
революция, само че пет дена по-назад. Пар-
тизаните ще излязат от кварталите, ята-
ците ще ги очакват в центъра, а призна-
телни девойки в народни носии ще ги заси-
чат с цветя и рози. Ще липсва само Тодор
Живков, за да се запознае с тях, но той мо-
же би си ги знае от едното време, когато
бяха негови партизани и ятаци. Няма да
има и цар за гонене, щото са трима реген-
ти и законът е на тяхна страна.

Днес столичани ще се почувстват като
сирийци. Ако досега някои от тях се праве-
ха на бежанци в чужбина, сега ще разберат
какво е да ти дойдат бежанци пред къщи.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11

ÒÐÚÍÑÊÎ ÎÁÅÇËÞÄßÂÀ
ÍÅÏÐÅÊÚÑÍÀÒÎ

ÊÌÅÒÎÂÅ ÑÅ ÑÚÁÐÀÕÀ
ÍÀ ÐÅÄÎÂÍÀ ÑÐÅÙÀ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÈÃÐÀÅ
ÓÒÐÅ Ñ “ÌÀÐÅÊ”

Св. свщмчк Вавила,
еп. Антиохийски.

Св. пророк и
боговидец Мойсей

Любомира ПЕЛОВА
Съгласно определе-

ние на Софийския
градски съд, един от
н а й - п о п у л я р н и т е
пандизчии в Цен-
тралния затвор в
столицата – Янко Ва-
ташки, трябваше да
бъде освободен в на-
чалото на юли. Това
обаче не стана. От
управата на зандана
твърдят, че съдия-
та “погрешно” е ко-
мулирал предишни
арести и задържа-
ния на затворника –
направо казано, бил
“некомпетентен”.

Присъдата е пос-
тановена от съдия
Астарджиев, който

Глупавият проумява
само онова, което
вече е станало.

ЛАФ НА ДЕНЯ

100 - 240

Предимно
слънчево

като заболяваемост
– пет нови случая са
установени за мина-
лата седмица. Те са
регистрирани в Пер-
ник и село Люлин.
Между болните няма
епидемична връзка  -
всички те се лекуват
в инфекциозното
отделение на пер-
нишката болница.
Два нови случая на

Зоя ИВАНОВА
78 годишен мъж

от Перник е наста-
нен в инфекциозно-
то отделение на пер-
нишката многопро-
филна болница с
диагноза салмонело-
за – съобщават от
регионалната здрав-
на инспекция. Чрев-
ните инфекции също
остават постоянни

Старец се зарази със салмонела

Стоте най-известниСтоте най-известниСтоте най-известниСтоте най-известниСтоте най-известни
перничаниперничаниперничаниперничаниперничани

По повод празника на Перник – 19 октомври, Об-
щина Перник в партньорство с местните медии , на-
бира информация за национално известните перни-
чани и хора  свързани с Перник, допринесли за
развитието на родния ни град.

В тази връзка очакваме Вашите предложения за
хора от различните обществени сфери – учени, уп-
равленци, юристи, лекари, писатели, спортисти,
творци и пр.,  имащи значим принос за издигане
престижа на Перник.

Имената и кратка информация за най-изявените
личности на Перник можете да подавате на еле-
ктронния адрес на общинската администрация
press@pernik.bg, както и на адресите на Кабелна
телевизия “Кракра”, “Градски вестник” и вестник
“Съперник”.

“Съперник” чака вашите предложения на адрес:
sapernik_n@yahoo.com или sapernik_92@abv.bg.

остър вирусен хепа-
тит А са регистри-
рани. Мъжете са от
Перник и са настане-
ни залечение в ин-
фекциозното отде-
ление и в специализи-
раната болница за
активно лечение на
белодробни забол-
явания.

Няма регистрира-
ни епидемични взри-
вове и взривове от
вътреболнични ин-
фекции на терито-
тията на гр. Перник
и областта.

През седмицата в
Д НЗБ са извършени
59 проверки, от кои-
то 49 по спазване на
противоепидемичен
режим на работа и
10 по спазване на
забраната за тютю-
нопушене.

На страница 12

на затвора. От Со-
фийския затвор от-
казват да освободят
Ваташки, въпреки че
той е и във влошено
здравословно със-
тояние от постоя-
нното поддържане
на високи стойности
на захарта от диабе-
та. Скандалът с бив-
шия съпруг на фол-
кпевицата Соня Нем-
ска е на път за
Страсбург.

Адвокаткатаа на
Ваташки - Елен Янко-
ва, твърди, че задър-
жането на Янко Ва-
ташки в затвора е
скандално.
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Äíåñ èçñëåäâàò àíîíèìíî çà ÑÏÈÍ â Ðàäîìèð
По графика от лятната антинспин кампания изследването в Перник е на 11-ти

Комисия контролира
качеството наремонтните

дейности в Радомирско
Любомира ПЕЛОВА

Във връзка със сигнали до общинското ръко-
водство за качеството на ремонтираните ули-
ци, преди броени дни зам. кметът Димитър Ди-
митров огласи, че се сформира комисия, която
ще обходи всички ремонтирани улици, а на
местата, където не е извършена качествено ра-
ботата по асфалтиране и запълване на дупките,
ще бъде съставен протокол с изискване към
изпълнителя за поправка на определеният уча-
стък. Фирмата – изпълнител бе избрана при
спазване на предвидена в закона, при това в
съответния срок и при пълна прозрачност.

Ремонтът на пътищата в Радомир, започнал  в
летните месеци, се извърша съгласно приетия
от Общинския съвет списък. Целта на общин-
скат администрация е да се осигури комуника-
ция с изходните артерии на града. Изпълнител
на ремонта е спечелилата обществената поръч-
ка фирма „Нивел Строй“. Тя ще ремонтира 30
улици в града.Ремонтите се извършват с пари
от местните приходи в общинския бюджет.

Със средства от държавния бюджет пък се
обновява пътят от от хипермаркет „Пени“ към
квартал „Арката“ и хижа „Орлите“.

Кастрират кучета
и котки в Брезник

Зоя ИВАНОВА

Зоя ИВАНОВА
Днес Радомир е дома-

кин на Лятната АНТИС-
ПИН кампания на Прог-
рама „Превенция и кон-
трол на ХИВ/СПИН”.
Както е известно има
предварително утвър-
ден график за мобилни-
те кабинети за без-
платно и анонимно из-
следване. От минис-
терството на здравео-
пазването отчитат
голям интерес на хора-
та към тази кампания.
За първия месец на ини-
циативата общо 3 719
души са се изследвали и
са научили своя ХИВ
статус.  Инициатива-
та започна на 1 август
и ще продължи до края
на септември. 

  В кампанията се
включиха 21 области на
страната. Най-много
хора са проверили ак-
туалния си ХИВ ста-
тус в областите Варна
(1127 души), Бургас
(691 души), Благоев-
град (350 души), Плов-
див (275 души), Добрич
(220 души), Кюстендил

(203 души), Велико Тър-
ново (106 души) и Ста-
ра Загора (100 души).

Министерство на
здравеопазването на-
помня, че СПИН се при-
чинява от вирус, кой-
то се съдържа в :кръв-
та;семенната теч-
ност;влагалищния сек-
рет;майчината кърма.

 Има три начина за
предаване на ХИВ:

-  полов – при попада-
не на сперма или ваги-
нален секрет на човек,
живеещ с ХИВ, в кръ-
вообращението на сек-
суалния партньор (най-
често при сексуален
контакт без презерва-
тив);

-  кръвен – при попа-
дане на кръв на човек,
живеещ с ХИВ в кръ-
вообращението на
неинфектиран (най-чес-
то при използване на
замърсени с инфекти-
рана кръв инструмен-
ти за инжектиране от
инжекционно употреб-
яващите наркотици
лица);

-  от заразена майка

Трънско обезлюдява интензивно
Любомира ПЕЛОВА

Стотици български
села обезлюдяват, но
в Трънско процесът
тече особено интен-
зивно, признават мес-
тни управници. „Мла-
дежите” в малките
населени места тук
са по на 50 – 60 годи-
ни.

Преди повече от
три години бившият
кмет на общината
Станислав Николов
алармира, че ако не се
вземе решение на дър-
жавно равнище, не
след 50, а след 10 го-
дини по селата няма
да има никакво населе-
ние. Хората там са на
преклонна възраст,
т.е. над 70 години.
Ако никой не помисли
за връщане на „бежан-
ците” от този иначе
красив край на Бълга-
рия, накарал Щастли-
веца да възкликне
„Какво? Швецария
ли?”, по родните им
места, като им се оси-
гуряват преферен-
ции, Знеполе ще опу-
стее. Община Трън е
трета по големина в
България по терито-
рия. Селата са 51, пос-
тоянното население
в тези села е около
1800 души. Средната
възраст на малцина-
та, останали при ко-
рените си е 70 – 80
години.

Вече има две села -
Шипковица и Къшле, в
които няма постоя-
нно живеещо населе-

ние. Само лете в ба-
щините къщи се връ-
щат наследниците на
някогашните май-
стори – дюлгери. В
останалите села жи-
веят между 30 и 50
души, а само 3 села
населението е над
100 души.

Според анализато-
ри, обезлюдяването
на селата в Трънско е
започнало по време-
то на правителство-
то на Филип Димит-
ров, когато  бяха уни-
щожени ТКЗС-та и
АПК-та. В Община
Трън е имало 4 - 5
АПК-та, които оси-
гурявали препитание
на над 1000 души.
Други 400 местни ра-
ботели в някогашния
Завод за галови вери-
ги в Трън, толкова са
работели и в местно-
то шивашко пред-

Актуализираха стратегията
за демографско развитие

Зоя ИВАНОВА
Правителството прие Плана за 2013 г. по Ак-

туализираната национална стратегия за де-
мографско развитие на населението в Бълга-
рия. В него е включен интегриран набор от
мерки на държавни институции, неправителс-
твени и изследователски организации по пет-
те приоритета на стратегията.

Основните задачи в плана са свързани със
забавяне на негативните демографски проце-
си и намаляването на броя на населението;
преодоляване на негативните последици от
остаряването на населението и подобряване
на качествените характеристики на човешкия
капитал; постигане на социална кохезия и
създаване на равни възможности за пълноце-
нен социален и продуктивен живот за всички
социални групи; ограничаване на диспропор-
циите в териториалното разпределение на на-
селението и обезлюдяването в някои региони
и селата; адаптиране и синхронизиране на
нормативната база с обществените потреб-
ности за балансирано демографско развитие
на населението и развитието на качеството на
човешкия капитал. Целта е забавяне темпове-
те на намаляване на населението с тенденция
за стабилизирането му в дългосрочен план и
осигуряване на високо качество на човешкия
капитал, включващ хората с тяхното здравос-
ловно състояние, образованост, квалифика-
ция, способности и умения.

Мерките са базирани на направените изво-
ди в отчета за 2012 г. за изпълнението на стра-
тегията. Документът, който също беше приет
на днешното заседание, включва обобщени
данни от три информационни потока – нацио-
нална статистика, административна статисти-
ка и национални социологически проучвания.
Той представя изчерпателна рамка за пред-
приемане на интегрирани действия и мерки в
сферата на пазара на труда, пенсионирането,
образованието, здравеопазването и система-
та за дългосрочни грижи. В него е включен и
анализ на необходимите действия и мерки за
повишаването на качеството на човешките
ресурси, които е възможно да бъдат пред-
приети в условията на все още съществува-
щия „демографски прозорец“ в развитието на
населението на страната ни.

приятие, цехът за
пластмасови изделия
е осигурявал хляб за
около двеста човека.
От тези производс-
тва днес няма и по-
мен. Така че започна-
лото преди около 20
години обезлюдяване
продължава и в мо-
мента. Селата вече са
останали без магази-
ни, хората нямат
здравно обслужване и
нямат абсолютно ни-
какво обслужване.
Най-трагично е поло-
жението в отдалече-
ните от общинския
център села. Там няма
магазини, здравните
служби са закрити,
няма никакво обслуж-
ване. Проблем е си-
гурността на стар-
ците по селата, къде-
то, особено през зи-
мата, се увеличават
битовите кражби.

на новородено – по вре-
ме на бременност, раж-
дане и кърмене.

Начини за предпазва-
не от ХИВ инфекция-
та:При постоянни и
верни партньори с про-
верен ХИВ статус.При
избягване на случайни
сексуални контак-
ти.При използване на

презерватив при всеки
сексуален контакт.При
въздържание.Избягва-
не на употребата на
общи игли и спринцов-
ки;Профилактика с ан-
тиретровирусни меди-
каменти на ХИВ-пози-
тивни бременни жени
за предпазване на ново-
роденото.

 Нормалното битово
общуване с хора, живее-
щи с ХИВ, не носи риск
от заразяване.

 Ако сте били изложе-
ни на риск от заразява-
не с ХИВ, непременно си
направете изследване
за ХИВ (ХИВ тест) и по-
търсете навременна
медицинска помощ.

 

 От 23 до 28 септември в Брезник ще се из-
върши безплатна кастрация на кучета и кот-
ки.  Кампанията е организирана от общинската
администрация и австрийската фирма Verein
Respek Tiere и ще тече от 23 до 28 септември
2013 г. във ветеринарната лечебница на ул.
„Ангел Коцелянов”. Собствениците на кучета и
котки могат да довеждат животните в сградата,
където ще бъдат кастрирани, ваксинирани и
обезпаразитени, а домашните кучета и чипира-
ни. За домашните любимци процедурата също
ще бъде безплатна. За всички доведени за
кастрация домашни кучета ще се издават ве-
теринарно заверени паспорти, с които собстве-
ниците ще могат да освободят кучетата си от
годишен данък при регистрация в общината.
Нещо повече – на основание чл. 175, ал. 2 от За-
кона за ветеринарномедицинската дейност
кастрираните кучета се освобождават завина-
ги от данък. На място служителите ще инфор-
мират стопаните кога ще могат да си приберат
животните след кастрацията

 България на гражданите
избира ново ръководство

Зоя ИВАНОВА
На 21 септември ще се проведе Националното съб-

рание на „Движение България на гражданите”. На него
ще бъдат избрани нов председател, нов Национален
съвет на партията и направени промени в Устава. Оча-
ква се за председател на „Движение България на
гражданите” ще бъде преизбрана Меглена Кунева. За
това ще настоява и общинската организация от Пер-
ник.  В ръководния орган влизат по право областните
председатели на движението и се избират 39 други
членове.
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„Ñòðîéèíæåíåðèíã” ùå àêòóàëèçèðà ãðàôèöèòå ñè
Това стана по време на среща с кметовете

Настаняват още
бежанци във военни

райони и имоти
Зоя ИВАНОВА

В момента се
прави анализ на
състоянието на
военни обекти и
имоти, които биха
могли да се изпол-
зват за бежански
лагери и настан-
яване на бежанци-
те от Сирия, които
минават българска-
та граница. Според

военния министър  Ангел Найденов предва-
рителната оценка на  разходите по приема-
нето на бежанския поток у нас до края на
годината биха над 10 млн. лева. Следова-
телно наистина трябва да търсим подпома-
гане, в това число разбира се и хуманитар-
на помощ по отношение на Международния
червен кръст.Военният министър е катего-
ричен , че България трябва да разположи
усилията си в три посоки, сред които засил-
ване на контрола по границите. Трябва  да
се предприемат действия за настаняване
на бежанци, за подпомагането и осигур-
яването на нормалност в тяхното ежедне-
вие, както и да се търси помощ от междуна-
родни организации, включително и хумани-
тарна помощ. “Защото е очевидно, че оча-
кванията, свързани с увеличаването на бе-
жанския поток, в рамките между 6000 и 10
000 души до края на годината, е нещо, кое-
то наистина налага България да потърси съ-
действие и помощ”, твърди Найденов .

Министър  иска мандатност
на директори на школа

Любомира ПЕЛОВА
В края на миналата седмица министърът

на образованието и науката проф. д-р Ане-
лия Клисарова. Тя проведе среща с шефо-
ве на училища и детски градини, на която
обсъдиха важни аспекти относно бъдещия
закон за средното образование. «Под-
крепям идеята да има мандатност за ди-
ректорите на образователни институции.
Предвиждаме това да залегне в новия за-
кон за средното образование, който е сред
най-големите ни приоритети. На всеки 4-5
години директорите следва да бъдат ате-
стирани, както в момента е с учителите. При
оценяването на работата им трябва да взи-
мат участие не само експерти от Регионал-
ните инспекторати и общината, но и учи-
лищните настоятелства», заяви просвет-
ният министър.

По думите й законопроектът най-вероя-
тно ще претърпи леки корекции, тъй като
предстоят дискусии в учителското съсло-
вие. След 15-ти септември проектозаконът
ще бъде предоставен на всички директори
и учители. „Целта е да се запознаете с него
и да дадете конкретни предложения, които
да се вземат предвид.

Амбицията ни е до края на годината да го
внесем в Комисията по образование към
Народното събрание”, увери министърката.
През новата учебна година в целодневната
организация на учебния процес ще бъдат
включени и ученици от 4 клас. Предвижда
се поетапно това да се въведе до 8-ми
клас. Целта на образователното министерс-
тво е целодевното обучение да обхване
учениците от I до VIII клас от средищните
училища в страната. Това ще става поетап-
но, тъй като в някои общини има училища,
които все още не са подготвени за въвеж-
дането на целодневна форма на обучение,
подчерта Клисарова. Според нея това е ед-
на правилна политика, защото децата оста-
ват в училищната среда. “Необходимо е да
им осигурим и време за почивка, и за спор-
тни игри в тази целодневна организация”,
посочи тя.

Целодневното обучение няма да е задъл-
жително. То ще зависи от желанието на ро-
дителите.

Силвия ГРИГОРОВА
 Велко Романов е но-

вият управител на
фирма „Стройинжене-
ринг”, която е ангажи-
рана със сметосъбира-
нето и сметоизвозва-
нето  в община Перник.
Той присъства на ре-
довната месечна среща
на кметовете от об-
щината, която се про-
вежда всеки първи
вторник от месеца. На
вчерашната среща ос-
вен кметът на Перник-
Росица Янакиева при-
състваха и всички за-
местник- кметове на
общината. На срещата
Велко Романов  сподели
пред кметовете, че
направил обиколка из
целия град, за да види с
очите си състоянието
на съдовете за смет.
„Видях, че металните
контейнери са изпочу-
пени, а някои от нови-
те са самозапалени. Яв-
но трябва да се сези-
рат някои органи, за да
се вземат мерки и да не
се получава това. Без
съдове и без техника
ние не можем да изво-
зим отпадъците на
Перник. Другото, кое-
то ми направи впечат-
ление е, че има много
строителни отпадъци.
Ние сме сключили дого-
вор с общината за из-
возване на битови, а не
на строителни отпа-
дъци. Ако някой кмет
има обаждане за строи-
телни отпадъци, то
общината трябва да
възложи на нас или дру-
га фирма да ги извози и
да се плати затова.
Ние ще актуализираме
графиците като ще се
постараем да учестим
датите на събиране на
отпадъците и обеща-
ваме, че ще се подобри
качеството на смето-
събирането и сметоиз-
возването в община-
та”, заяви Романов. Той
информира кметовете,
че Ирена Стефанова
също ще отговоря за
сметосъбирането на

общината.
 Росица Янакиева даде

думата на кметовете,
да поставят въпроси-
те си, свързани със
сметосъбирането и
сметоизвозването
пред представителите
на „Стройинжене-
ринг”. Повечето от
поставените проблеми
се повтаряха.

 Кметът на Богданов
дол  сподели, че над
90% от бобрите в се-
лото са без колелца.
„Моите наблюдения са,
че основната причина
затова е не че се пре-
товарват, а, че ваши-
те хора не ги експлоа-
тират както трябва и
затова се чупят. През
зимата, когато всичко
замръзне, те отказват
да чистят и трябва
ние да откопаваме съ-
довете, за да ги по-
чистят”, заяви Кирил
Леонов.

Според кмета на Ди-
вотино не се почиства
района около контейне-
рите. След като не се
извозват с дни боклу-
ците, около тях се тру-
пат купища, които пос-
ле не се почистват. „И-
маме и контейнери,
които са почупени то-
тално. Освен това се
закъснява с графика и
не се почиства редов-
но”, заяви Румен сер-
гиев.  Кметът на Люли-
н поиска да получи кон-
кретен отговор на
въпроса-  кога ще бъ-
дат рециклирани боб-
рите и ще бъдат дос-
тавени по селата.

 Кметът на Църква-
се присъедини към мне-
нието на колегите си,
че голяма част от зас-
лугата за потрошени-
те кофи за смет е на хо-
рата от фирмата, кои-
то събират сметта.
„Аз ще ви предоставя
снимки, от които се
вижда как хора на
„Стройинженеринг”
крадат кофи и ги про-
дават на други райони.
39 кофи тип „Нева” ча-

кам да бъдат върнати
в квартала от две го-
дини. Те са откраднати
от нас като първо от-
краднаха тези от чер-
квата. Освен това ни
липсват и 20 бобъра.
Затова молбата ми е да
си въведете ред във
фирмата. Ние уловихме
преди около два месеца
ваши хора както кра-
дат решетките от ка-
нализацията, но от по-
лицията ги пуснаха. Се-
га отново ги крадат.
Що се отнася до
строителните отпа-
дъци съм съгласен, че
не сте задължени да ги
извозвате, но с едно
уточнение. Ако, напри-
мер, в 3 тона битов
отпадък има 5-6 тухли,
това не е означава, че
ние ще го чистим. Прак-
тика е около контейне-
ра да не чистите, а ние
да си го чистим. Така не
може да продължаваме,
ние ще помагаме с как-
вото можем, но вие
трябва да си вършите
работата”, заяви Ру-
мен Петров. Според
кмета на  Драгичево,
графика за селото е съ-
бота и неделя. „Аз оба-
че не мога да си пред-
ставя как за два дни ще
успеете да извозите
над 100 бобъра и около
500 малки кови- „Нева”.
Честа практика е ка-
мионите да си отидат,
а кофите за смет да ос-
тават пълни и непочис-
тени. Налага се графи-
кът да се преразгледа”,
заяви Тодор Тодоров.
Кметът на Кладница се
оплака, че колите на
фирмата избягват
стръмните улици и не
извозват съдовете за
смет там.

Според кмета на Кра-
лев дол, не се спазва
графика за контейнери-
те и около тях се обра-
зуват купища боклуци,
които остават неиз-
чистени. „Не знам като
падне сняг как ще се по-
чиства, пак ли ще се ка-
раме”, заяви Пламен

Георгиев.
Кметът на Големо

Бучино се оплака, че
няма нито един кон-
тейнер в Бачова маха-
ла.

Според кмета на Рас-
ник контейнерите в се-
лото са в лошо със-
тояние и не се почис-
тват.

Всички кметове бяха
единодушни, че се нала-
га актуализиране на
графиците за извозва-
не на сметта.

Велко Романов пое ан-
гажимента  да се изпра-
ти техника за почис-
тване около контейне-
рите и кофите.”Раз-
брах какви са проблеми-
те в селата. Смятам,
че с общи усилия ще се
справим, при необходи-
мост ни имате теле-
фоните. За ремонта на
съдовете, ако получим
повече пари ще се пос-
тараем да решим и то-
зи проблем”, заяви
той.  Кметът на Пер-
ник уточни, че седмич-
но на „Стройинжене-
ринг” се превеждат по
50 000. Росица Янакие-
ва настоя Велко Рома-
нов да посочи колко па-
ри са необходими на
фирмата, за да се ре-
монтират съдовете за
смет. „Както отбел-
язаха колегите, когато
стартира работа фир-
мата всичко беше топ.
Защото съдовете бяха
нови, но след 7 години
няма как да не са амо-
ртизирани. Ако
трябва да сме корек-
тни, не малко от наши-
те съграждани имат
заслуга за чупенето на
съдовете поради неп-
равилно боравене с
тях. Но, ако 35-40% от
унищожаването на съ-
довете за смет са ре-
зултат от лошо бора-
вене с тях и посега-
телство от страна на
гражданите, то оста-
налите 60-65% се дъл-
жат на лошата им ек-
сплоатация от страна
на работещите във
фирмата. Вярно е, че
общината има задълже-
ния към фирмата, но
причината за състоя-
нието на кофите е в
това, че те не се ек-
сплоатират и поддър-
жат както трябва.
Знаете, че фирмата ку-
пи за 20 000 лева кон-
тейнери и община съ-
що купи за 20 000 лева,
а вижте каква е ситуа-
цията сега. Идеята бе-
ше да се освободят ме-
талните контейнери,
които да се закарат в
селата, защото там
отпадъците са по-обе-
мни. Не съм съгласна да
продължава трупане-
то на строителни от-
падъци около кофите
за смет. Ще помоля ко-

легите да информират
гражданите, че това,
което правехме в рам-
ките на една година
след земетресението-
да осигуряваме за
сметка на общината
извозването на строи-
телните отпадъци, не
може да продължи до
безкрайност. От тук
нататък всеки трябва
да си поеме ангажимен-
та да си извозва
строителните отпа-
дъци. Държа да подчер-
тая, че в договора ни
със „Стройинжене-
ринг” критерият за
оценка и налагане на
санкции е  чист район.
Аз често минавам през
кв. „Хр. Ботев”. Там кон-
тейнерите са пълни и
преливат, а това е вхо-
да за Перник. Не се съ-
бира отпадъка около
контейнера, той се пи-
лее и замърсява допъл-
нително. Ваш ангажи-
мент е да не допускате
контейнерите да се
препълват и след това
при извозването им да
се почиства около тях,
както беше в началото,
сега това не се прави.
Третия проблем за мен
е  графика на извозване
на отпадъците.
Смятам, че фирмата
трябва да има предвид
това, че през седмица-
та голяма част от хо-
рата, които в събота и
неделя си отиват на се-
ло, са си в града. Значи
графикът трябва да се
съобрази с това и в те-
зи дни да се почистят
съдовете, за да може
през седмицата там да
няма проблеми. В Пер-
ник има блокове, в кои-
то живеят хора колко-
то в едно село, а съдо-
вете там са малко пък
и не се почистват ре-
довно. От вас искам
един реалистичен раз-
чет какво е необходи-
мо, за да може в кратки
срокове да възстано-
вим съдовете за смет
и да ги разпределим по
населени места. От
тук идва целия проб-
лем. Ако трябва да обо-
бщя поставените
проблеми днес, то те
са: недостиг на съдове
за смет, непочистване-
то на района около тях
и графиците за извоз-
ването на отпадъци-
те. Мисля, че до сега,
независимо от труд-
ностите, които из-
питва общината, сме
намирали начин да ре-
шаваме проблемите и
сме запазвали добрия
тон в името на това
работата да върви как-
то трябва. Няма полза
от това да си хвърляме
вината едни на други, с
това проблемите няма
да се решат”, заяви Ро-
сица Янакиева.
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“Íå ïîçâîëÿâàéòå íà ìàãàðåòàòà äà âè ÷åòàò êîíñêî!”
Родопският писател – сатирик Калин Калинов търси среща с перничани

Любомира ПЕЛОВА
Това е една от лю-

бимите фрази на 62-
годишния писател –
сатирик Калин Кали-
нов, който потърси
«Съперник», за да за-
познае нашенци с ед-
на от своите книги
«Хапчета против ог-
лупяване», претърп-
яла вече 15 издания.
Книжката  е преведе-
на на руски и полски
език.

Калинов е роден
преди шестдесет и
две години в Кърджа-
ли. Потомък е на бе-
жанци от Беломорска
Тракия, които през
1927 г. се заселват в
родопския град. От-
дава сили за спортна-
та слава на волейбола
в града. Пише сатира
от ученическите си
години. Като курсист
в техникум успява да
„се забърка в литера-

турна афера”, както
сам се изразява, и пе-
чели национален кон-
курс. Поканите за
публикации не закъсн-
яват, закъснява приз-
нанието на професио-
налната гилдия в об-
ластта на хумора и
сатирата.

Днес  Калин Калинов
има зад гърба си мно-
гобройни скечове, из-
пълнявани в еле-
ктронни медии от
талантливи актьори.
Публикувал е стоти-
ци хумористични раз-
кази, фейлетони, сти-
хотворения, басни,
афоризми и епиграми.

Живее в Асеновгра-
д. Представял е себе
си и в Сърбия, Маке-
дония, Русия, Украй-
на, Турция, Германия
и още страни. Казва
за себе си, че талан-
тът му е орис. Ав-
тор на 12 книги, кои-

то са преведени на
осем езика.

Член е на Съюза на
българските писате-
ли.Той е първият и
единствен носител
на наградата „Не на
страха”! Носител е и
на престижната меж-
дународна награда
„Станислав Йежи
Лец” за книгата си
„Хапчета против ог-
лупяване”.

Сред събратята си
по перо Калин Кали-
нов е известен като
творец, който чрез
сатирата си более за
„нарушеното човеш-
ко равновесие”. Чрез
иронията, гротеска-
та, алегорията, инте-
лектуалния хумор,
чрез фейлетона и
памфлета писа-
телят-сатирик изо-
бличава бездуховнос-
тта. Неговата сати-
ра е наречена „огледа-
лото с обратно виж-
дане” на трагикомич-
ния ни делник,заради
което сатирикът по-

лучи 7 международ-
ни  и наши награди и
си спечели 12 дела
срещу него в съда

Такъв е отзвукът
за Калин Калинов в
писателския свят.

Той самият спо-
деля: «Аз искам да за-
щитя човешкото, да
предпазя българина
от разкъсващите
тялото и духа му зас-
тарели лешояди!  Ко-
гато издателят Иля
Велчев издаде преди
години първата ми
книга, още на следва-
щия ден му затвориха
печатницата. Аз вою-
вам с тези хора. Апе-
лът ми към сънарод-
ниците е: ”Не позвол-
явайте на магарета-
та да ви четат кон-
ско!”

Зрящият човек е
виждащ, а сатирикът
– провиждащ. Още с
настъпването на де-
мокрацията написах
по Гео Милевото
„септември, ще бъде
май” и допълних: ”А

10 ноември – познай?”
Затова, моите твор-
би са хапливи, жилещи,
бичуващи…

Бих ви цитирал не-
що от моите книги:
„Това се казва положи-
телен герой! Хем
грешките показва, хем
издържа и на бой”,
„Не дай си, боже, на
пет умни да сложат
един управляващ глу-
пак…”, „Но знаете ли
как блажено ще отдъх-
не нацията, когато се
освободи от бюрокра-
цията…”

Ето затова едни ме
мъкнат по съдилища,
а други ме награжда-
ват…» Калин Калинов
проявява интерес
към Перник, търси
среща с нашенци и би
искал на живо да ги за-
познае със своите
«Хапчета против ог-
лупяване», които са
наистина като наниз
от бисери на остроу-
мието на твореца,
което ражда усмивки,
поечето тъжни.

Професионалното образование ще
е приоритет в следващия бюджет

ВМРО против участие
в сирийския конфликт

Зоя ИВАНОВА
Не Сирия, а Турция трябва да бъде на-

казвана и усмирявана, защото най-голе-
мият провокатор на сраженията в Сирия се
оказва не кой да е, а Ердоган. Ердоган,
който отглежда и приема терористи. Ердо-
ган, който иска със сила да навлиза в чуж-
да държава, уж за да налага мир.

Това се казва в позиция, разпространена
от ВМРО. Партията се обявява категорично
„за“ неутралитет на България в тази слож-
на политическа обстановка. 

Народното събрание да приеме решение,
с което да определи, че България под ни-
каква форма и по никакъв начин няма да
участва във военни действия срещу Сирий-
ската арабска република, призовават от
партията. 

В дните, когато напрежението около Си-
рия се засилва и неизвестните стават все
повече, искаме да изразим твърдото си
убеждение, че каквато и да е военна наме-
са на трети страни в Сирия ще бъде пагуб-
на. Пагубна не само за сирийските гражда-
ни, но и за целия регион. Външна военна
намеса означава ескалация на конфликта
не само в Сирия, но и в съседните държави,
посочва ВМРО.

Нашето виждане е, че каквито и сцена-
рии да се разиграват, България по никакъв
начин не бива да взема страна в конфлик-
та, включително и чрез логистична подкре-
па, още повече пък чрез легитимиране на
т.нар. „сирийска опозиция”, контролирана
от ислямски екстремист, допълват от пар-
тията.

Липсва и един аргумент, който да дава
основание да се включим на страната на
„коалицията на желаещите”. Не чухме и
един аргумент какво ще бъде бъдещето на
сирийците след атаката, на сирийската
държава, на региона въобще. Досегашният
печален опит показва, че такива намеси
водят до анархия, войни, вълни от бежанци
и нищо хубаво, припомня се в декларация-
та.

Не е без значение и фактът, че се чуват
гласове за атака на всяка цена, като най-
отявленият агитатор за това е не друг, а
турският премиер-ислямист Ердоган. Той
нервничи и настоява не просто за въздуш-
на атака, а за пълно настъпление по суша и
въздух. Такова мислене може да има само
човек, който си мисли, че е султан и тръгва
на завоевателен поход за възстановяване
на най-ретроградната и кървава империя –
османската. 

Не Сирия, а Турция трябва да бъде на-
казвана и усмирявана, защото най-голе-
мият провокатор на сраженията в Сирия е
Ердоган, се казва в позицията. 

Мнението на ВМРО е, че в подобни сцена-
рии България няма нито морално, нито
правно основание да участва. Напротив,
ние трябва да се противопоставим на подо-
бен род екстремизъм. В сряда Народното
събрание трябва да излиза не с деклара-
ции, както предлагат някои, а с решение за
пълен неутралитет. 

Нещо повече, с решение българските
представители в ООН и НАТО да гласуват
против каквато и да е военна намеса в Си-
рия, настояват от ВМРО.

Из „Хапчета против оглупяване”
Ако сте решили да преспите с моята истина, предупреждавам, че

ще сънувате кошмари.
Ако на свещено място се роди свещена глупост, е е виновно

мястото.
Амортизираният чук го пенсионират като наковалня.
България 2013 година: Огромен битак за преоценени стоки и хо-

ра
Влакът, с който пътуаме към светлите бъднини, дерайлира... На

виновните ще бъде потърсена съдебна и имуществена отговорност
В началото бе словото. После дойдоха словоизлиянията.
Който не желае до брои до три, се прави на две и половина...
Малко дела – много деловодители
Ние простихме на министъра за простотиите, но простотиите не му

простиха
Не позволявайте магарета да ви четат конско
При толкова болни въпроси как да бъдем здрава нация?

Любомира ПЕЛОВА
Следващият бю-

джет на правителс-
твото ще бъде насо-
чен към образование-
то и по-специално
към подготвянето на
кадри, заяви иконо-
мическият министър
Драгомир Стойнев.
Според него именно
липсата на квалифи-
цирани кадри е ос-
новният проблем
пред бизнеса. Той об-
ясни, че въпросът е
обсъждан с премиера
Пламен Орешарски и
образователния ми-
нистър Анелия Клиса-
рова.

Според Стойнев не
може да няма кон-
кретна реформа в об-
разованието, която
да отговаря на нуж-
дите на българския
бизнес.

Министърът посочи,
че има нужда от ин-
женери, шлосери, за-
варчици, най-вече от
технически кадри.
Той изрази надежда,
че през септември
ще бъде подписано с-
поразумение между
три министерства - на
икономиката, на об-
разованието и на тру-
да и социалната по-
литика, за да се въве-
де по нов начин дуал-
ната система в обра-
зованието. Според та-
зи система младите
хора ще учат през по-
ловината от времето
за обучение, а през
останалата половина
ще работят. Стойнев
посочи, че се под-
готвят няколко проек-
та, които да осигурят
подготвени кадри за
бизнеса. Министърът

каза още, че систе-
мата на финансиране
на училищата с деле-
гирани бюджети
трябва да отпадне.
Според него с нея се
злоупотребява в
средното и във вис-
шето образование.

“Професионалните
гимназии са факт, са-
мо че ако забележите
голяма част от тези
професионални гим-
назии са с разшире-
но изучаване на
чужд език, за да бъ-
дат още по-атрактив-
ни, да се привличат
ученици, защото кол-
кото повече ученици
има, съответно има и
по-голям бюджет. Са-
мо че накрая учени-
кът - нито езикът му е
език, нито образова-
нието му е образова-
ние”, каза Стойнев.

Готови са два варианта
за изборен кодекс

Зоя ИВАНОВА
Зам.председателят на народното

събрание Мая Манолова обяви, че са
готови два примерни варианти за нов
изборен кодекс

Тя обясни, че текстовете се отнасят
към двете предложения за изборна
система - германската със 120 мажо-
ритарни и 120 пропорционално избра-
ни кандидати и пропорционалната
система с преференции, където ще се
гласува с листи, но всеки избирател
ще може да предпочете един от кан-
дидатите на харесваната от него пар-
тия. Манолова посочи, че Комисията
за изработване на нов Изборен ко-
декс се е съобразила максимално с
изискванията на гражданите. 

Сега вече сме облекли тези пред-
ложения в конкретни правни норми,
но истинските дебати по текстовете и
още повече вземането на решения
предстоят“, каза Манолова. Въвежда-
нето на машинно гласуване пък е ед-
на от промените, зад които БСП зас-
тава, отбелязва още Манолова.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303
кв. “Мошино”

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

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация - Перник” АД, уведомява

своите потребители, че поради пробив на
присъединителен топлопровод е
прекратено топлоснабдяването с гореща
вода за следните сгради: ул.”Рашо
Димитров”, бл. № 76, вх. Б,В,Г,Д,Е,Ж.

Ще се работи до възстановяване на
топлоподаването.

Ръководството на топлофикационното
дружество поднася своите извинения за
причинените неудобства.

От Ръководството
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 52 500 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
8. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 92 500 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
5. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
6. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
7. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане - 43 000 евро

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, лукс, с 1/12 част от двор - 84 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
2. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
3. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 60 000 евро
10. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
11. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
12. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
3. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
4. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
5. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/
6. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
7. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
8. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
9. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
10. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
11. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.
12. Имоти, с. Ковачевци, 130 дка, 9 дка, 6 дка, 4 дка, 40 дка, 20 дка от - от 2,50 евро до 6 евро/дка

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, лукс, 52  кв. м, нап. обзаведена, ет. 4  - 450 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв.
4. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
5. Студио, Пашов, 60 кв.м, луксозно, ет. 2, напълно обзаведено, за студенти - 300 лв.
6. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
7. Мезонет, Пашов, напълно обзаведен, лукс - 400 лв за двама, 500 лв. за трима
8. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
9. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
10. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
6. 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 обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 5, 2 тер, ТЕЦ - 160 лв.

1. Гарсониера, Изток, до ДСК, юг, тх., тер., -  27 500 лв.
2. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
4. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
5. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
7. Двустаен, Албените, ет. 3, 1 тер. - 39 000 лв.
8. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
9. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
10. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
11. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
12. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
13. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
14. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
граж, пл., дв. 830 кв-.м - 27 000 лв.
15. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
16. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
17. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
18. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
22. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
23. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
24. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
25. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
8. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВИ СГРАДИ:
1. Боксониери, Двустайни и Тристайни в Пашов, напълно завършени с акт 16,

луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м
2. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни - 400 евро/кв.м

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. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана - 12 900 лв.
2. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
3. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
10. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.
11.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 52 800 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 44 000 лв.
4. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.
5. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
6. Проучване, ет. 1, ет. 7 - по договаряне
7. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
8. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
9. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, тер., РVC - 25 300 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
13. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.
15. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
16. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
17. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен - 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 1, 86 кв. м, 2 тер., тх., ТЕЦ - 48 800 лв.
2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро
3. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
4. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
5. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв.
6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, дв. 280 кв.м, гараж - 28 800 лв.
3. Къща, Кладница, 2 ет., таван,
масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.
4. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
5. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м - 35 000 евро
6. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
7. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
9. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
10. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро
11. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
12. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
13. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
14. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
15. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 7 300 лв.
18. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.
19. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
20. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 14 800 лв.
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5 - 130 лв.
2. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
3. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
5. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева
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1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., ТЕЦ, тер. - 18 500 евро
4. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро
5. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
6. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
7. Двустаен ЦГЧ, ет. 5, ново, ЕПК, тер., по БДС -22 999 евро
8 Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
10. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
11. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
12. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, преустр., в 3-стаен - 16 900 евро
13. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 8, изцяло юг, 2 тер. - 14 800 евро
14. Двустаен, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 17 900 евро
15. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 5, 2 тер. изцяло юг, подобр. - 21 500 евро
16. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
17. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7, ТЕЦ, тераса - 12 500 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
19. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран - 31 000 евро
20. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
21. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 евро
22. Двустаен, Р. Димитров, ет. 3, ТЕЦ,  2 тер. - 16 400 евро
23. Двустаен, Р. Димитров, ет. 6, 2 тер., за ремонт - 14 300 евро
24. Двустаен, Р. Димитров, ет. 8, по БДС, нестандартен - 14 900 евро
25. Двустаен, Буч. път, ет. 4, нов, панел, по БДС, 2 тер.. - 17 900 евро
26. Тристаен ЦГЧ, ет. 2, тухла, лукс - 62 000 евро
27. Тристаен ЦГЧ, ет. 3, реновиран, с обзавеждане - 55 000 евро
28. Тристаен Мошино, ет. 5, непрех, до СОУ - 23 000 евро
29. Тристаен, тип УТИНОР, ет. 3, подобрения - 35 000 евро
30. Тристаен -105 м2, ет. 6, тип УТИНОР, ТЕЦ, с екстри - 44 800 евро
31. Тристаен Изток, до ОДЗ, непреходен, реновиран - 22 999 евро
32. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, тх., 100 кв.м, до площада - 62 000 евро

 А К Ц И Я:
Само за два апартамента по избор в нова сграда, жк. Изток
- Тристаен 96 м2 - 30 500 евро;  Двустаен 73 м2 - 23 300 евро
АПАРТАМЕНТИ НА ЛИЗИНГ до 15 год.

ново строителство, с акт - 16
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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/

“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/

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Боксониера, Изток, ет. 8, юг, - 8 700 лв.
2. Гарсониера, Албените, ет. 8, добър вид - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 7 - 19 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 3, ремонт - 52 000 лв.
5. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
6. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
7. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
8. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
10. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустроен - 32 000 лв.
12. Двустаен, Мошино, ет. 4, тх. - 27 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, преустроен, лукс - 30 000 лв.
14. Двустаен, ул. “Бл. Гебрев”, тх., пл., ет. 3 - 55 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
16. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
17. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
18. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
19. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
21. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
22. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
23. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
24. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
25. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
26. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток - до 25 000 лв.
2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.
3. Тристаен, Изток - до 50 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 250 лв.
2. Тристаен, Тева, обзаведен, ет. 4 - 250 лв.

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, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
5. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 39 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
11. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
14. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
17. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
18. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
22. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
23. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
24. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
2. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.
3. Офис, Ид.ц., 33 кв.м, нова сграда - 200 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, 50 кв.м, нап.отремонтирана - 23 000 евро
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, усвоена тер., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,
изток/запад, непоследен ет., ет. 10, НОЕ - 16 000 лв.
4. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 11 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 31 000 лв.
6. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.
7. Двустаен, Пашов, 68 кв.м, ЕПК, ет. 5, юг/изток - 40 000 лв.
8. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 50 000 лв.
9. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 33 000 евро
10. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, 80 кв.м - 37 000 евро
11. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
13. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 39 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора
I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,
II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро
15. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.
16.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 58 000 евро
21. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
22. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
23. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
24. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
25. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
27. Парцел, с. Стефаново, 880 кв.м - 9 000 лв.
28. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
30. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро
31. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведена, отлична - 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 300 лв.
3. Двустаен, близо до Университета, ет. 2, нап. обз., отличен - 300 лв.
4. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.
5. Магазин, Ид.ц., 38 кв.м, СОТ, лукс - 400 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро

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

3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, юг, тер. - 23 000 лв.

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

3. Боксониера, Изток, ет. 1, 24 кв.м, юг - 16 900 лв.

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

5. Гарсониера, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, юг, преустроена - 25 300 лв.

6. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

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

8. Гарсониера, Изток, Албените, ТЕЦ, преустроена - 17 500 лв.

9. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

10. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.

11. Двустайни, Пашов, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.; 26 000 лв.

12. Двустаен, Мошино, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 29 500 лв.

13. Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 5, голяма кухня - 31 500 лв.

14. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 24 000 лв.

15. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 27 000 лв.; 31 500 лв.

16. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 500 лв.

17. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 34 000 лв.

18. Двустаен, Изток, 72 кв.м, тх., ТЕЦ, ет. 3 - 39 000 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., ул. Търговска, ет. 2 - 52 000 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ет. 3, ТЕЦ, РVС - 52 000 лв.; 55 000 лв.

21. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин, 48 кв.м - 40 000 евро

22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 33 500 евро

23. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро

24. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.

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

26. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.

27. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 37 000 лв.

28. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 42 000 лв.

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

30. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 43 000 лв.

31. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.

32. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 58 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"ÀÃÅÍÖÈß "ÅËÈÎÍ"

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

Тел. 076/60 19 23;  GSM: 0887/938 108; 0894/416 188

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., добра, след рем. - 27 000 лв.
2. 1-ст., Тв. ливади, ЕПК, тер. - 32 000 лв.
3. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер., след ремонт - 22 000 лв.
4. 1-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 19 800 лв.
5. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 43 000 лв.
6. 2-ст., Тв. ливади, ЕПК, добър, 2 тер. - 42 000 лв.
7. 2-ст., Тева, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
8. 2-ст., Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер., добър - 32 000 лв.
9. 2-ст., Изток, ТЕЦ, тер., добър - 28 000 лв.
10. 2-ст., Изток, след ремонт, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. 2-ст., Ид.ц., ТЕЦ, юг - 32 000 евро
12. 2-ст., Тв.ливади, тх., ТЕЦ, пл., отличен - 40 000 лв.
13. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 30 000 евро
14. 3-ст., Ид.ц., ТЕЦ, тер. 62 000 евро

КЪЩИ:
1. Къща Протожерица, РЗП: 130 кв.м,
гараж,  дв. 350 кв.м - 40 000 лв.
2. Къща, над Автогарата, РЗП: 60 кв.м,
дв. 180 кв.м - 35 00 лв.
3. Къща, Драгичево,
РЗП: 200 кв.м, дв. 450 кв.м - 50 000 евро
4. Къща, Център, ЗП: 70 кв.м, дв. 220 кв.м,
след ремонт - 35 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, ул. Търговска, обз. - 300 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Пашов - 300 лв.

АГЕНЦИЯ “АРГО”

тел./факс: 0877/698 384;
0898/56 97 84; 0888/820 327

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

ÁÎÂÈÍÀ
тел. 076/60 03 54, 0899/95 60 15

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

1. Гарсониера, Топ-Център, ет. 6, 2 тер., тх., ТЕЦ, /за ч.л./ - 26 000 евро
2. Гарсониера, ул. От. Паисий, след ремонт, ет. 1 - 55 000 лв.
3. Гарсониера, Проучване, лукс, ет. 3 - 29 900 лв.
4. Двустаен, Топ-център, ет- 3, ТЕЦ, 72 кв.м - 29 500  евро
5. Двустаен, Център, ет. 2, юг, удобен и за офис - 30 000 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ - 26 500 лв.
7. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл., дв. 600 кв.м - 30 000 евро
8. Къща, Дивотино, РЗП: 150 кв.м, дв. 400 кв.м  - 56 000 лв.
9. Къща, Кошарево, ЗП: 60 кв.м,
2 ет. + таван, нова, дв. 1 000 кв.м - 30 000 лв.
10. Къща, Рударци, ЗП: 60 кв.м, 2 ет., дв. 550 кв.м, лукс - 155 000 евро
11. Парцел, Калкас, 700 кв.м, изгодно
12. Парцел с. Люлин, 800 кв.м, с два масивни гаража - 20 000 евро
13. Парцел, Рудничар, 800 кв.м, със стара къща - 15 000 лв.
14. Парцели, Дивотино, 785 кв.м, 1 337 кв.м, 900 кв.м и 830 кв.м - изгодно
15. Парцел, с. Негованци, център, 620 кв.м - 7 000 лв.
16. Парцел,  Драгановец, 380 кв.м, с масивен гараж - 33 000 лв.
17. Кафе- клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ, клим., въздухопр. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, ТЕЦ, обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ч. обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
3. Двустаен, Пашов, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
4. Магазин, офис, Топ-център, 30 кв.м - по договаряне

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м
 + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 22000 лв./коментар/
2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 36 000 лв./коментар/
3. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
7. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  42  000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 44 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 32 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 36 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
16. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз. - 39 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
32. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.
34. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв.
2. Гарсониера, Тева, обзаведена - 150 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Пашов, обзаведен, след ремонт - 200 лв.
9. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, нап. обзаведен - 200 лв.
11. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
12. Тристаен, ИЦ, нов блок, обзаведен, тх., пл. - 200 лв.
13. Офис, до Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 25 200 лв.
6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 36 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 32 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 500 лв.
7. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 53 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 85 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх., пл., 2 ет., дв. 500 кв.м - 80 000 евро
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Парцел, Мошино, 800 кв.м - 26 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
2. Изток, оборудван зъболекарски кабинет, 40 кв.м,
 може и за офис - 500 лв.
4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
5. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. 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
3. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
5. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 39 000 евро
6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

0888/689 535
КУПУВА:

1. Гарсониера, Изток, Мошино
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов
3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:
2. Разработен фризьорски салон,
кв. Изток, ул. Благой Гебрев - 200 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м - 400 лв.

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

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg
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ЗА КОРЕКЦИИ

ОТ 02.09 ДО 05.09. 2013 Г.

НА

ТЕЛ. 60 13 72

/ОТ 11.00 ДО 12.00 Ч./



Имоти, реклами8 4 септември 2013 г. Съперник

 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. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.

2. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв-

3. Гарсониера, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, РVС, подобрения - 25 800 лв.

4. Гарсониера, Изток, ет. 6, преустроена, ет. 2 - 23 000 лв.; 24 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 39 800 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1, ет. 4 - 29 800 евро; 37 000 лв.

7. Двустаен, Могиличе, ет. 1, 73 кв.м, тх. - 30 000 лв.

8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.

9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 36 000 лв.; 29 800 лв.

10. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ - 28 000 лв.

11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 39 000 лв.

12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро

13. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро

14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро

15. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер. - 41 000 лв.

16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 43 000 лв.

17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро

18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.

19. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 44 000 лв.

20. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.

21. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.

22.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро

23. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.

24. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро

25. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м- 60 000 лв.

26. ПИ, Мошино, 2 700 кв.м, пром. зона - 30 евро/кв.м

27. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро

28. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне

29. ПИ, Рударци, 500 кв.м; 1 500 кв.м - 35 евро/кв.м; 30 евро/кв.м

30. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м - по договаряне

31 УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

32. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

33. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустайни, Ид.ц., обзаведен, ет. 7, ет. 1, тх., ТЕЦ - 200 лв.

2. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Изток, ет. 1, удобна за кабинет или офис - 16 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5
3. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7, сменена дограма, метална врата - 24 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
6. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
7. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
8. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 27 000 евро
9. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 29 900 лв.
11. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
12. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 27 000 ЛВ.
13. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
14. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
15. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
16. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
17. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
18. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
19. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 25 000 евро
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, частично обзаведен - 180 лв.
2. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
3. Офис, Център, ул. Кракра, 35 кв.м, ремонт - 250 лв.

СПЕШНО КУПУВА:

1. ГАРСОНИЕРА, ТВ. ЛИВАДИ, МОНТЕ КАРЛО, БЕЗИСТЕНА

2. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 26 000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, МОШИНО - ДО 35 000 ЛВ.

4. ТРИСТАЕН, В ЦЕНТЪРА, ТХ., В ПО-НОВ БЛОК - ДО 35 000 ЕВРО

5. ТРИСТАЕН, Ю. ГАГАРИН, УТИНОР ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СРЕЩУ ТЯХ

6. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, /ОТ УЛ. ОТ. ПАИСИЙ ДО УЛ. СТРУМА/ - ДО 30 000 ЕВРО

eliyon@abv.bg

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
5. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
6. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
7. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 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. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 17 000 лв.
10. Радомир, Арката, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.  - по договаряне
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 37 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 80 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 50 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 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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"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 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. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
12. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
13. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
17. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
20. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
21. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
22. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, необзаведена - 170 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - по договаряне
3. Гарсониера, ж.к. Люлин, София обз., преустр. - 250 лв.
4. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 170 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

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

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
- улуци
- саниране
- мазилки
- шпакловки
- гипсокартон
- обръщане на
   РVС
- боядисване
- теракот
- фаянс
тел. 0876/945 423

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

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема от 14 00 до 18 00 ч
прегледи, консултации,
цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 7 49 05

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Фирма търси
оператор на

бетонов възел
със стаж

- тел. 0888/351 864

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260

М
яст

о

за

реклама

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

          0895/821 433
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Продавам, апартамент, 14 ет.,
непоследен, ЕПК, Твърди ливади,
19 900 лв. - тел. 0888/418 869

Собственик продава 3-етажна
къща в Тева - тел.0877/770996

Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка,
с овощна градина в с. Драгомирово,
Пернишки окръг, 25 000 лв. - тел.
0887/ 511 608

Продавам къща в с. Студена, РЗП:
140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,
разрешително за строеж, с Н=15 м
и РЗП: 2 200 кв., продажба или обе-
зщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв.
ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в
Тристаен,  усвоена тер. с алум.
дограма, теракот,  с
обзавеждане, 40 000 лева
/без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

Давам под наем, помещения за
офиси в гр. Перник, кв. Х.
Смирненски - тел. 0888/
13 78 85

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

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

Давам под наем гарсониера, ИЦ,
без посредник - тел. 0898/228379

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

Продавам  пиролизно котле за ото-
пление, 60KW – тел. 0887/88 40 95

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

тел. 076/ 60 04 15 тел. 0898/ 471 253 тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23 тел. 076/ 60 00 01 тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

тел. 076/ 60 13 15 тел. 076/ 60 13 38 тел. 0877/ 698 384

ïåðíèøêè  èìîòè

1.Къща, център, 70 кв.м, дв.
212 кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2

тер., среден - 25 000 лв.

1. Парцел, Дивотино, 1 300 кв.м, с
гараж, и стая за живеене - по договаряне
2. Къща, Кошарево, пл., гараж, дв.

1300 кв.м - 27 000 лв-

1. Купува Двустаен в Центъра
- до 45 000 лв.
2. Купува Тристаен в Центъра

- до 55 000 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

1. Тристаен, ул. Струма,
ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.
- 29 000 евро

1. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6,
ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв.

2. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер.,
отличен - 43 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 22 500 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно
с магазин 48 кв.м - 40 000 евро

1. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8 -
19 000 лв.; 26 000 лв.

2. Гарсониера, Изток, РVС -
18 000 лв.

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

1. Двустаен, Център, ет. 8, обзаведен,
без ТЕЦ - 50 000 лв.

2. Тристаен, Радомир, ет. 8, по БДС,
метална врата - 17 000 лв.

1. Къща, Дивотино, 2 ет., тх., пл.,
дв. 600 кв.м - 30 000 евро

2. Кафе-клуб, ИЦ, 76 кв.м, СОТ, ТЕЦ,
клим. въздохопр. - 45 000 евро

1.60 дка гора, гр. Земен,
бук, дъб, и бор
- по 500 лв/дка

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Двустаен, Ид.ц., ЗП: 75 кв.м, нова
кооперация, изток/юг, направена баня на
шпакловка и замазка - 27 000 евро

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/
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0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място

наем

работа

разни

имоти

1. Тристаен, ул. Вардар, 95 кв. м,
ет. 3, тх., ТЕЦ, отличен - 50 000 евро

2. Двустаен, Димова махала, ет. 5,
ЕПК, ТЕЦ - 29 000 лв.
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ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

1. Къща, над Автогарата, дв.
260 кв.м, гараж - 28 800 лв.
2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2,

ТЕЦ, тер, юг - 23 300 лв.

ЗА КОРЕКЦИИ  ОТ 02.09 ДО 05.09. 2013 Г.

НА ТЕЛ. 60 13 72 /ОТ 11.00 ДО 12.00 Ч./
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 1
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 291
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 68, 69
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 2
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 28
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 39
21:00"Опасни тайни" - сериал, с. 2, еп. 6
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 3
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 12
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 3
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Духът на здравето" /п./

06:00"World stories - малки истории от
големия свят" - предаване на НТВ
06:30"Здравей, България"
09:30"Убийства в Мидсъмър" -  филм
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Лятна луна" - филм
18:00"Етажна собственост"
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
22:00"Тайнствени афери" - сериен филм
23:00Новините на Нова
23:30"Теория за големия взрив" -  филм
00:00"Лекар на повикване" -  филм
01:00"Етажна собственост"
02:00"Убийства в Мидсъмър" -  филм
03:30"Готова на всичко" - сериен филм /п/
04:30"Лятна луна" - с уч. на Кристоф
Мори, Лино Слишкович,  Нина Бот и др. /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно

05:50Дързост и красота - /3225 епизод/п/

06:30Денят започва

09:00По света и у нас

09:10Денят започва с Култура

10:00По света и у нас

10:10Денят отблизо с Мария/п/

11:30Бързо, лесно, вкусно

12:00По света и у нас

12:30Малки истории/п/

12:55БГ сериал: Жребият - тв филм

14:10Сен Тропе - тв филм /341 епизод/

15:20100-те подвига на Еди Макдауд

16:00По света и у нас

16:10Новини на турски език

16:20Ретро следобед: "Улицата"/п/

17:05Дързост и красота -  /3226 епизод/

17:30Без багаж - туристическо реалити/п/

18:00По света и у нас

18:45Диви рози - тв филм /11 епизод/

19:30Гъбелко - анимационен филм

19:40Лека нощ, деца!: Малкото мече

20:00По света и у нас

20:45Спортни новини

21:00Фантоми - тв филм /3 епизод/

22:00Виж БиБиСи:

22:30По света и у нас

23:00Под прикритие 3 - тв филм

00:0063-та международна колоездачна

обиколка на България /репортаж/

00:15Ретро следобед: "Улицата"/п/

01:00Денис и приятели

02:00Диви рози - тв филм /11 епизод/п/

02:55Апартаментът с Марта Вачкова/п/

03:40По света и у нас /п от 20:00/

04:25Фантоми - тв филм /3 епизод/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фи-

но, чрез малки красиви
жестове, съвсем ненатрапчиво и до-
ри няма да го приемете като налага-
не, а молба за взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните

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

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще сте

ангажирани с общес-
твени каузи, че може да забравите
някои елементарни неща. Слава, Бо-
гу, че имате приятели, иначе закъде
сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориенти-

рате за нещата, които
ви водят към постига-

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

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са включени на мак-
симална степен и сте готови дори
да се борите за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчните

финансови средс-
тва могат да ста-

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

модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хар-
монизира. Единствената опасност
е да се впуснете в безкрайни споро-
ве, които само ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна

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

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите към

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емо-

ционални недоразуме-
ния у дома ви. Сетете

се да се обадите на родителите си,
погрижете се за нещата около дома-

кинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-

вече от емоциите си,
особено при пазаруване. Заради то-
ва може да се сдобиете с куп неща,
които не са ви нужни. Внимавайте!
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„Ìèíüîð” ñðåùó „Äîáðóäæà” çà Êóïàòà
Перничани първо трябва да отстранят „Оборище” (Панагюрище)

„Миньор” евентуал-
но ще де изправи сре-
щу „Добруджа” в мач
от 1/16 финалите на
турнира за Купата на
България. За да се
стигне до там обаче,
„чуковете” трябва да
спечелят първо мача
си срещу отбола на
„Оборище”(Панагюри-
ще) перничани ще
трябва да играят на
два пъти за десетина
дни срещу отбора от
Панагюрище. Пър-
вият мач е още в не-
деля, но той е за пър-

венството. Жребият
за 1/16-финалната фа-
за на турнира за Купа-
та на България разми-
на големите фавори-
ти за трофея. Тази
година жребият бе на-
пълно произволен и
всеки можеше да се
падне срещу всеки, но
въпреки това голямо
дерби така и не бе из-
теглено.

Всички двубои се
играят в две срещи
на разменено госту-
ване. Все още няма
официално обявени

дати за мачовете, но
засега е планирано
първите срещи да се
играят на 18 септем-
ври (сряда), а реван-
шите на 23 октомври
(сряда).Левски е дома-
кин на елитния Пирин
(ГД) в първата среща,
ЦСКА приема Хасково,
шампионът Лудого-
рец посреща Дунав
(Русе), а Ботев (Пд) е

домакин на Нефтохи-
мик. Литекс пък прие-
ма Спартак (Вар-
на).Носителят на
трофея Берое също е
домакин в първата
среща на Видима (Ра-
ковски).Веднага след

жребия започнаха и
типично български-
те драми. Шумен се
отказа от турнира и
по всяка вероятност
Черноморец ще се
класира служебно нап-
ред.

Страницата подготви Яне Анестиев

СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

ЗА МАЧОВЕТЕ СРЕЩУ ИТАЛИЯ И МАЛТА

ВРАТАРИ

1. Николай Михайлов (“Верона”, Ит)
2. Владислав Стоянов
     (“Лудогорец”)
3. Георги Китанов (“Черно море”)

ЗАЩИТНИЦИ

4. Иван Иванов (“Базел”, Швейц)
5. Петър Занев (“Амкар”, Рус)
6. Йордан Минев (“Лудогорец”)
7. Радослав Димитров (“Славия”)
8. Йордан Христов (“Ботев” Пд)
9. Николай Бодуров (“Литекс”)
10. Илия Миланов (“Литекс”)
11. Александър Александров
     (“Черно море”)
12. Веселин Минев (“Ботев” Пд)

ПОЛУЗАЩИТНИЦИ И НАПАДАТЕЛИ

13. Станислав Манолев (ПСВ, Хол)
14. Георги Миланов (ЦСКА, Рус)
15. Ивелин Попов (“Кубан”, Рус)
16. Александър Тонев
     (“Астън Вила”, Анг)
17. Спас Делев (“Лас Палмас”, Исп)
18. Димитър Рангелов
      (“Люцерн”, Швейц)
19. Тодор Неделев (“Ботев” Пд)
20. Владимир Гаджев (“Левски”)
21. Георги Илиев (“Черно море”)
22. Светослав Дяков (“Лудогорец”)
23. Христо Златински (“Лудогорец”)
24. Венцислав Христов (“Берое”)
25. Емил Гъргоров (ЦСКА)

Любомир Данов – втори на
„Георгиев  - Кесаровски”

Пернишкият шахма-
тист Любомир Данов
излезе на второ
място след изигррава-
нето на партиите от
третия кръг на шах-
матния мемориал
„Георгиев – Кесаров-
ски”, който се про-
вежда в Слънчев бряг.
Перничанинът е с пъ-
лен актив от три по-
беди в „Б” турнира ( в
„А” играят само грос-
майстори и междуна-
родни майстори) и
отстъпва само на ве-
терана гм.Иван Раду-
лов по коефициента
„Бухолц” От остана-
лите пернишки шахма-
тисти победа спечели
Людмил Ненков. Пър-
ван Аспарухов и Йор-
дан Николов завърши-
ха реми, като Николов
направи равна позиция
срещу победителя в
завършилия наскоро
четвърти шахматен
фестивал в Белоград-
чик Нино Влашки. Си-

меон Петров, Кирил
Борисов и Илия Соти-
ров регистрираха за-
губи в този кръг. Ето

резултатите на всич-
ки перничани и класи-
рането след третия
кръг:

Решителни преборвания за
шест борци от „Миньор”
Борците от „Ми-

ньор” Иво Ангелов,
Елис Гури, Христо
Маринов, Памен
Петров, Илиян
Георгиев и Христо
Маринов ще имат
преборвания на 7
септември в Тете-
вен, където се
готвят заедно с от-
борите на Хонду-
рас, Домениканска
република и Гър-
ция.целта на преборванията е да се опре-
дели състава на националния отбор за
предстоящото световно първенство, което
ще се проведе този месец в Будапеща.
Преборванията на състезателите от сво-
бодния стил  бяха вчера, а тези на жените
са ден преди  класиците,т.е. на 6-ти септем-
ври

Бербатов преговаря
с ЦСКА

Димитър Бербатов се завърна в Бълга-
рия и му предстои да преговаря с ръко-
водството на ЦСКА информира агенция  Б-
ЛИЦ. Още преди два месеца вестник “Ш-
ОУ” първи разкри, че звездата на родния
футбол е бил поканен от Александър То-
мов да подаде ръка на “армейците”, като
си закупи акции. Бившият политик и Бер-
батов вече са стартирали разговорите. На
два пъти са се срещали в Лондон, докато
Томов имал визити в Англия. Сега Митко
ще седне на масата за преговори с Томов
и на българска земя. Срещата им ще се
случи или преди бенефиса на Стилиян Пет-
ров или след него. В неделя нападателят
на Фулъм ще бъде в Глазгоу за събитието
на стадион “Селтик Парк”, след което от-
ново ще се завърне в София. В България
Митко ще остане до следващата сряда, из-
ползвайки паузата в английското първенс-
тво заради световните квалификации.  Ве-
че 31 човека са си купили акции на ЦСКА.
Сред тях има много известни личности.
Двама са членове на Управителния съвет
на клуба в предишни управления. Освен
това вървят много усилени преговори с
Мартин Петров и Стилиян Петров, като
идеята на Томов и компания е те също ка-
то Бербо да подадат ръка на ЦСКА. Почти
сигурно Марто ще се навие да го стори, до-
като за Стенли още не е ясно. 

Последната гореща новина, е, че треньо-
рът Стойчо Младенов също вече се е сдо-
бил с акции на любимия си клуб.

Бивш футболист
стана „Мистър Гей”

Бившият футболист Джовани Личело е
новият Мистър Гей на Италия. Вратарят
впечатлил журито не само с външния си
вид, но и с това, че се жертвал за прия-
тел.Игралият за последно в швейцарския
Сион Личело скочил на бой на банда хете-
росексуални, които тормозили негов прия-
тел гей и бил пребит, от което му останал и
белег на веждата.Футболистът сега работи
като рекламно лице на стоматологична
клиника и призна пред журито на гей кон-
курса, че се гордее с разкриването на сек-
суалността си.”Радвам се не само за това,
че спечелих титлата, а и за това, че ще дам
смелост и на други да се разкрият. Уча-
ствах в конкурса именно с тази идея”, зая-
ви Личети.

„Миньор” играе  утре срещу „Марек”
Миньор излиза в

четвъртък в контро-
ла с Марек (Дупница).
Мачът е от 17:00 ча-
са на стадиона в Пер-
ник, но има и вероя-
тност да започне с
около 30 минути по-

късно. Входът е сво-
боден.В момента Ма-
рек са водачи в “Б”
група, а Миньор са на
второ място в Юго-
западната “В” група.
От ръководството
на „Миньор” катего-

рично опровергаха
появилата се инфор-
мация,че имат пробле-
ми с ползването на
стадион „Металург”,
като обявиха,че тре-
нировките им се
водят по график.

 

Ето двойките след жребия:

Академик (Свищов) - Марица/Димитровград/
Верея/Созопол
Банско - Витоща (Бистирца)
Марек - Черно море
ЦСКА - Хасково
Левски - Пирин (Гоце Делчев)
Любимец - Локомотив (Пловдив)
Берое - Видима (Раковски)
Миньор (Перник) /Оборище (Панагюрище)-
Добруджа
Литекс - Спартак (Варна)
Славия - Пирин (Разлог)
Ботев (Враца) - Монтана
Ботев (Гълъбово) - Раковски 2011
Лудогорец - Дунав (Русе)
Локомотив (София) - Калиакра

Любомир Данов –
Олдридж Кастнер(Чех)            1:0
Йордан Николов – Нино Влашки    0,5:0,5
Първан Аспарухов –  FM
Петрана Драганова        0,5:0,5
Людмил Ненков – Мирослав Митев 1:0
Тодор Бонев – Симеон Петров        1:0
Валентин Митев – Кирил Борисов 1:0
FM Вагнер Григорич(Рус) –
Илия Сотиров           1:0

КЛАСИРАНЕ:
1.гм. Иван Радулов    3 т.
2. Любомир Данов    3
3.Володимир Завалов (Укр)  3
……………………………………..
8.Йордан .Николов    2,5
………………………………………..
37.Първан Аспарухов           2
………………………………………….
45.Людмил Ненков   2
…………………………………………..
59.Симеон Петров     1,5
……………………………………….
91.Илия Сотиров       1
……………………………………………..
122.Кирил Борисов   0,5



АПРОПО

Ñêàíäàëúò „ßíêî Âàòàøêè” íà ïúò çà Ñòðàñáóðã
Според защитата му обезщетението, което ще се търси, ще е 10 000 евро за ден

ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ НА
ПЕРНИЧАНИ СА ЗАРИНА-
ТИ С ЛИСТОВКИ И БРО-
ШУРКИ на знайни и нез-
найни фирми, обещаващи

щедри кредити като за последно. Ще
рече човек, че в България се въртят
всички пари на света, а българите сън
не ги лови как да придобият чужди
капитали  назаем. Сякаш зарибяващи-
те не могат да вдянат, че по време на
криза пари взимат само или опрените
до стената, или крайните авантюрис-
ти, на които им е все едно какво ще
стане после. Хубавото на кредитите е,
че могат да те спасят в беда. Лошото
е, че трябва да се връщат. Ето този,
втория момент, сякаш убягва от вни-
манието на даващи и взимащи, да не
говорим, че никъде в рекламите не
става дума за лихви. Даже няма на-
мек, че след няколко просрочени за-
дължения идват биячите. Обаче това
са подробности. Важното е всеки да
си получи листовката като преди из-
бори и да му бъде любезно обяснено,
че ще бъде най-щастливият човек на
земята, ако ощастливи кредитора си
със съответния подпис. А какво ще
последва след изтичане на съответни-
те срокове – това ще пише в друга
листовка – полицейския бюлетин.

ВОЕННОТО И ВЪТРЕШНОТО МИ-
НИСТЕРСТВА В МОМЕНТА СЕ ОГ-
ЛЕЖДАТ ЗА ИЗОСТАВЕНИ КАЗАР-
МИ, където да се настанят евентуално
сирийски бежанци. Хубавото е, че
Перник е малко далечко от българо-
турската граница, а още по-хубавото
е, че тукашните казарми отдавна са
приватизирани. Изключение прави
поделението в Бучино, обаче сградата
там е в такова състояние, че бежанци-
те ще предпочетат да спят под откри-
то небе, отколкото вътре. За лош къс-
мет и поделението в Радомир смени
собственика си съвсем скоро, а общи-
ната едва ли ще рискува да си навле-
че народния гняв. Брезнишките ка-
зарми от години са атракциони, а дво-
ровете – летни плажове. Така че бе-
жанците от Сирия засега могат да ни
подминат като бърз влак малка гарич-
ка, ако въобще знаят какво е влак и
гара.
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Още един пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Поредно-
то бързо
производс-
тво за шо-
ф и р а н е
след упо-
треба на ал-
кохол е за-
почнато от служители на пернишкото
Първо районно управление „Поли-
ция”.

На кръстовището на улиците „Со-
фийско шосе” и „Оборище” пътни
полицаи спрели за проверка лек ав-
томобил „БМВ”, управляван от 30-го-
дишният Н.Л. от областния град. При
изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол са отчетени 1,37 про-
мила. Взета му е кръвна проба за хи-
мичен анализ и работата по случая
продължава.

Тя пояснява, че оп-
ределението на съда
е влязъл в законна
сила съдебен акт,
който не може да бъ-
де обжалван или про-
тестиран от проку-
ратурата. «Оттук-
нататък може само
да се изпълнява та-
кова, каквото е.
Всякакви аргументи,
че съдът е допуснал
грешка, са смехот-
ворни. Касае се за пе-
риод от няколко ме-
сеца - 4 месеца и 28
дни, който период
трябва да се прис-
падне от настоящо-
то наказание, тъй
като при предходно
осъждане на Янко Ва-
ташки, отново по
вина на затвора, е
надлежал определе-
ния с присъдата
срок на наказанието.
Сега се получава съ-

щото - той е из-
търпял присъдата
си, но управата на
затвора не желае да
го освободи. Въпреки
че лекарите в зат-
ворническата болни-
ца признават, че не
могат да го лекуват
и в периода от две
години издадоха 16
протокола, подписа-
ни от лекарска коми-
сия с мнение за пре-
късване изпълнение-
то на наказанието
поради тежко забол-
яване. Други затвор-
ници се освобожда-
ват от затвора още
при първия лекарски
протокол за прекъс-
ване на наказанието,
но по отношение на
Ваташки прокурату-
рата не взе отноше-
ние. Ще заведем дело
в Европейския съд,
като обезщетение-
то за вреди за всеки
един ден надлежава-

не на присъдата ще
бъде 10 000 евро. За-
държането на клиен-
та ми в затвора след
излежана присъда е
опасен прецедент,
който може да се
превърне в практи-
ка!» не крие притес-
ненията си адокат-
ката.

Роднини на Янко Ва-
ташки се оплакват
от тенденциозно ло-
шо отношение на уп-
равата на затвора
към него, дължащо се
главно на факта, че
през целия си прес-
той там е изнасял
истината за състоя-
нието на български-
те затвори. Адво-
кат Янкова допълва:
«През лятото на
2011 година беше
създадена неправи-
телствената орга-

низация „Българско
затворническо сдру-
жение за рехабилита-
ция”, на което Ва-
ташки е главен сек-
ретар. То се обяви за
защита правата на
затворниците. Дей-
ността му обаче се
в ъ з п р е п я т с т в а ш е
от администрация-
та на затвора. В на-
чалото на 2013 го-
дина пак по идея на
Янко Ваташки беше
създадено ново
сдружение „Нацио-
нално движение Съ-
вършена България”,
в което членуват
близки на лишените
от свобода, бивши и
настоящи затворни-
ци, но и други - ху-
манно настроени
дейци на културата,
много учители, юри-
сти и пр. Аз съм ад-

вокат, член на УС на
движението и първи
заместник-председа-
тел на НДСБ. Двете
сдружения са авто-
ри на над 800 сигна-
ла до различни ин-
ституции за неред-
ности на терито-
рията на местата за
лишаване от свобо-
да. По повод многоб-
ройните нарушения
в затворите Янко
Ваташки създаде
собствен блог в ин-
тернет, в който са
публикувани част
от сигналите. От-
делно НДСБ прите-
жава профил във
Фейсбук. Сезирани
са различни органи и
институции, а нару-
шенията на закона
от затворническата
управа са систем-
ни.»

Увеличават се джигитите
по пътищата
Любомира ПЕЛОВА

Все по-
вече на-
рушения
на допус-
т и м а т а
с к о р о с т
на пътя
се отчи-
тат с ав-
томатизи-
рани тех-
нически средства, сочат резултатите от
проведената по линия на  TISPOL операция
в периода 19 - 25 август 2013 година, съоб-
щиха от пресцентъра на МВР 

Общо 14 324 нарушения на разрешената
скорост за движение са установени в хода
на проведената операция „Скорост”. От тях
13 068 нарушения са засечени от монтира-
ни по главните пътища и магистралите ви-
деокамери, а други 1 256 - от служители,
осъществявали пътен контрол с технически
средства.

По време на проверките, освен спазване-
то на разрешената скорост за движение по
пътищата, е извършен и контрол на водачи-
те и за наличието на задължителна застра-
ховка “Гражданска отговорност”. Съставе-
ни са 68 акта по Кодекса на застраховане-
то. Засечени са и шофьори, качили се зад
волана след употреба на алкохол, открити
са наркотични вещества, иззети са крадени
стоки,  разкрити са 37 други криминални
престъпления.

Любомира ПЕЛОВА 
Хуманитарните ас-

пекти при възможни-
те сценарии за разви-
тие на кризата в Си-
рия обсъдиха на среща
в Министерството
на вътрешните рабо-
ти вицепремиерът и
министър на вътреш-
ните работи Цвет-
лин Йовчев и европей-
ският комисар за меж-
дународно сътрудни-
чество, хуманитарна
помощ и реакция при
кризи Кристалина
Георгиева.

Двамата споделят
обща оценка за запла-
хите и рисковете,

пред които може да
бъде изправена наша-
та страна при еве-
нтуално развитие на
кризата в Сирия. Ви-
цепремиерът и евро-
пейският комисар
обсъдиха потенциал-
ните възможности
страната ни да по-
търси международна
помощ при разреша-
ването на евентуа-
лен бежански проб-
лем у нас. Комисар
Георгиева запозна
министър Йовчев с
инструментите за
оказване на солидар-
ност по линия на Ев-
ропейския съюз.

В МВР обсъдиха сценариите за
развитието на кризата в Сирия

В и ц е п р е м и е р ъ т
подробно запозна ев-
ропейския комисар
както с плана на бъл-
гарското правителс-
тво за противодей-
ствие на негативни-
те ефекти от криза-
та в Сирия и нейно-
то разширяване, кой-
то бе одобрен от
Съвета по сигурнос-
тта към Министер-
ския съвет, така и с
конкретните мерки
за засилване на кон-
трола върху българ-
ската граница като
част от външната
граница на Европей-
ския съюз.
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Любомира ПЕЛОВА
Има нов феномен в

българската образо-
вателна система и
това са около 800 де-
ца в бежанските лаге-
ри по данни на синди-
ката на българските
учители, заяви пред-
седателят  на синди-
ката към КНСБ Янка
Такева.

Бежанската вълна,
която заля България
в последните няколко
месеца, доведе роди-
тели с по 2,3,4 деца.
Според Такева минис-
терствата на образо-
ванието, на здравео-
пазването, на труда и
социалната политика

и социалните парт-
ньори, както и прави-
телството трябва
да се погрижат за то-
зи проблем.

„Има около 800 деца
в бежанските лагери,
които трябва да об-
хванем в образовател-
ната система. Трябва
да се види, кои са
трайно, които ще ос-
танат тук в Бълга-
рия, и тези които ще
ползват България ка-
то транзит, за да ми-
нават към Запада. Те-
зи деца са един нов
момент в образова-
телната система. Ние
знаем методиката на
преподаване в Герма-

Около 800 деца на бежанци стават
грижа на образователната система

ния, Италия и Испа-
ния. Българската об-
разователна система
трябва да се подгот-
ви през тази учебна
година да обхване и
тези деца. Необходи-
ми са нова методика и
двуезични учители,
които ще говорят
езика на тези деца”,
допълни Такева.

Янка Такева каза
още, че синдикатът
на българските учи-
тели смята, че деца-
та от 1-ви до 4-ти
клас са изключително
натоварени, от глед-
на точка на не добро
списване на учебното
съдържание.


