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Убедете се
в разликата!

вали на автостоп към
западната ни съседка
и били засечени от
служитеите на реда в
района на брезнишко-
то село Завала. В ра-
йонното полицейско
управление за разпит
и изясняване на слу-
чаи били отведени
двама граждани от
Мали, един от Гана и
двама от Руанда.

С помощта на ек-
сперти  от група
„Миграция” при Об-
ластната дирекция на
полицията в Перник
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Брeзнишки полицаи ги пипнали в района на село Завала

Изпротестирай
Родината...

Лятото е време за тради-
ционни туристически излети и разходки, но
докато едни опознават Родината, за да я
обикнат, други са решили да я изпротести-
рат. Вероятно, за да ги намразят.

След като протестите в центъра на сто-
лицата се изпариха в августовските жеги,
та станаха вредни за здравето и на най-
държеливите, организаторите го удариха
на пешеходен туризъм цел разхлаждане на
умовете и сърцата. Едни тръгнаха пеша
към Евксиноград, други по Северна Бълга-
рия, а трети търчат да ги снимат, да да не
остане бяло петно в историята на туриз-
ма. Готвеният зя закриване НЦИОМ едва
ли ще отчете ръст на организирания тури-
зъм, обаче протестните лъчове със сигур-
ност отварят нова ниша в бранша. Про-
тестиращият пешеходен туризъм е амби-
циран да крещи за себе си, дори когато не го
слушат.

Географското изпротестиране през от-
пускарския месец може и да е форма на ле-
тен отдих за едни, но повече е скука за не-
почиващите. Когато правиш нещо с любов,
то остава в историята не само на туриз-
ма. Когато го правиш с омраза, разваляш
имиджа и на туризма, и на Родината.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11

ÌËÀÄÅÆÈ ÈÇÐÀÁÎÒÈÕÀ
“ÁßËÀ ÊÍÈÃÀ”

ÎÙÅ ÏÐÎÌÅÍÈ Â
ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

ÃÅÎÐÃÈ ßÊÈÌÎÂ
ÏÐÅÄ “ÑÚÏÅÐÍÈÊ”

 Преображение
Господне
(Разрешава

се риба)

Любомира ПЕЛОВА
Нелегални имгран-

ти, пътуващи към
българо-сръбската
граница, са закопчали
полицаите от район-
ното управление „По-
лиция” в град Брезник.
От Областната ди-
рекция на МВР уто-
чниха, че става дума за
петима граждани на
Мали, Руанда и Гана.
Двама от тях са нас-
танени в специализи-
рано заведение, а оста-
налите  освободени.

Чужденците пъту-

Бивш висш служи-
тел на Обласнната
дирекция на полиция-
та в Перник ще е еди-
н от новите двама
зам.градоначалници
на Перник. Владимир
Босев ще поеме пос-
та на предшествени-
ка си Станислав Вла-
димиров, след като
той стана народен
представител. Босев
ще отговаря за здра-
веопазването, со-
циалните дейности и
сигурността в Об-
щина Перник.

Той ще бъде назна-
чен на тази длъжност
със заповед на кмета
на Община Перник Ро-
сица Янакиева от 7 ав-
густ.

Новият заместник-
кмет е роден на 13 ап-
рил 1963 г. Завършил
в Академията на МВР
през 1991 година, же-
нен с две деца. Влади-
мир Босев е познат на
перничани като начал-
ник на районното уп-
равление на полиция-
та в Радомир, начал-
ник на Първо РУП в
Перник, бил е и шеф
на „Криминална поли-
ция” към ОД на МВР, а
по-късно ибе назначен
и за неин  заместник-
директор. Поста той
зае през 2008 година,
след рокади в ръко-
водния състав на ди-
рекцията, а през ав-
густ 2011 година, ко-
гато документи за
пенсиониране. Тогава

Всеки излязъл от
полицията е ни чул,
ни видял и пак бой ял.

ЛАФ НА ДЕНЯ

140 - 320

Предимно
слънчево

той напусна полиция-
та, защото според ос-
ведобени очаквал по-
нижение в службата.

Босев бе един от
шестимата офицери,
уволнени от състава
на пернишката дирек-
ция на МВР след пуб-
личния разстрел на
наркооса Николай
Христов – Хайо, в цен-
търа на града през
2008 година. Той заве-
де дело за незаконно
уволнение срешу МВР,
спечели го и бе вър-
нат на работа в ди-
рекцията.

След пенсиониране-
то му Босев работи
като адвокат. След
Иван Джегалски и Ма-
лин Стоилов, той е
третият излязъл от
системата на МВР
биш полицейски шеф,
който ще гради карие-
ра в общинската ад-
министрация.

Любомира ПЕЛОВА

се установило, че мъ-
жете от Руанда и га-
наеца са със статут
на кандидати за бе-
жанци в България.

Гражданите на Мали
пребивавали незакон-
но и били настанени в
Специализиран дом за
временно настанява-
не на чужденци в Бус-
манци. Те също имали
временен статут на
пребиваване, но им би-
ло отказано продъл-
жение. Нов слаб трус е

усетен в Пернишко
Любомира ПЕЛОВА

Слаб трус отново люшна Перник след ме-
сеци затишие. След голямото земетресение
през май м.г.,  сеизмолозите засякоха над
400 вторични труса. Земята в района обаче
още не се е укротила. Поредният трус е бил
засечен в 01.11 часа миналата нощ. Той е
бил с магнитуд  2,4 по скалата на Рихтер, а
епицентърът му е бил на 31 км от София и на
3 км от Перник. Дълбочината на труса е 9 км,
съобщиха от БАН.

Земетресението е усетено в град Батанов-
ци, в село Богданов  дол, както и в центъра на
Перник. Жителите на района все още не са
успели да възстановят напълно домовете си,
съсипани от голямото земетресение, но пос-
рещат с облекчене леките трусове, защото
смятат, че те са „крапата”, която изпуска гол-
ямото напрежение в недрата на земята. Така
според местните вероятността от нови силни
трусове става значително по-малка.

Няма данни за нанесени щети, съобщиха
от общината.

Бивше ченге е новият
зам. кмет в Перник

На страница 12



2 6  август 2013 г. СъперникОбластта

Ìëàäè æóðíàëèñòè èçðàáîòèõà “Áÿëà êíèãà”
Проектът е на ученици от Езиковата гимназия

Злоупотреби лъсват чрез
здравните  ни досиета

Зоя ИВАНОВА
В Националната здравноосигурителна

каса вече има подадени жалби от граж-
дани, които при проверяване на данните
в електронното си досие са установили,
че са били лекувани и оперирани, без да
са посещавали лечебно заведение.  Н-
яма подадени жалби от пациенти „леку-
вани” в пернишко здравно заведение.
Жалбите са от Варна, Пловдив, Пазар-
джик, Търговище, Габрово и София.Еле-
ктронното досие беше въведено от месец
април и само няколко минути са необхо-
дими на човек да получи специален код
с който може да провери данните за себе
си. До момента около 16 000 българи са
поискали такъв код, 11 000 са проверили
здравното си досие, а 11 от тях са откри-
ли изненадваща информация за себе си.
Чрез кода, който се издава от районните
здравни каси, се влиза в електронното
здравно досие. Там има информация за
избора на личен лекар, който сме прави-
ли от 2000 година насам. Съхраняват се и
данни за прегледи, лечение в болници,
лабораторни изследвания за 5 години на-
зад, както и за стоматологични услуги от
миналата година насам.След като достъ-
път до електронните досиета се улесни,
от касата разчитат пациентите да сигна-
лизират по-често, за да е по-ефективен
контролът. По всички жалби институцията
е длъжна да направи проверка.

13 500 младежи
ще се явят на

поправка на матура
Виктория СТАНКОВА

Близо 13 500 младежи ще се явят
на поправка на матура в края на ав-
густ. 4529 от тях ще положат изпита
по български език и литература, кой-
то е на 29 август, съобщиха от прос-
ветното министерство. Ден по-късно -
на 30 август, пък е поправителният
държавно-зрелостен изпит по жела-
ние. Тези изпити са втори шанс за
двойкаджиите, както и за зрелостни-
ците, които по някаква причина не са
успели да се явят на редовните изпи-
ти, които се проведоха през май. Поп-
равка могат да положат и тези младе-
жи, които са минали прага на тройка-
та на редовните изпити, но не са до-
волни от оценката и искат да я пови-
шат. Бележката им от есенната сесия
обаче е окончателна. За поредна го-
дина географията е най-желаният
предмет за матура по избор. За изпи-
та са се записали 4693 младежи. Ма-
тура по биология пък са избрали да
държат 1973 абитуриенти, а по фило-
софия – 1234. Пренебрежително мал-
ко желаещи са се записали за други-
те предмети – едва 32-ма младежи за
физика, 11 за химия и само двама за
италиански език. Оценките от дър-
жавно-зрелостните изпити ще станат
ясни до 13 септември. По-нисък про-
цент двойки и повече отлични оценки
изкараха тазгодишните абитуриенти
на редовните държавно-зрелостни из-
пити, които се проведоха през май.
Средният успех от матурата по бъл-
гарски език и литература скочи до
„добър“ 4, 26. Най-слаби бяха резул-
татите по география и икономика, ис-
тория и цивилизация и по физика и
астрономия. Традиционно абитуриен-
тите се бяха представили най-добре
на изпитите по чужди езици. Оценки-
те от матурите ще имат все по-голямо
значение за размера на бюджетите
на школата. От просветното минис-
терство планират да обвържат резул-
татите на учениците от държавно-зре-
лостните изпити и националните вън-
шни оценявания с допълнителното
финансиране на училищата. Сумата
ще бъде извън делегираните бюдже-
ти на школата.

 

Съдът решава
спорове между кмета

и съветниците
Любомира ПЕЛОВА

Всички оспорвани по съдебен ред
клаузи в правилника за работа на Об-
щинския съвет от кмета на община
Перник Росица Янакиева, са решени от
Темида в нейна полза, съобщи градо-
началникът. Текстовете са отменени и
вече не би трябва да съществуват в
правилника и да се прилагат в работата
на местния законодателен орган. Най-
оспорванят член от Правилника бе он-
зи, с който манипарламентът задължа-
ваше кмета Янакиева да всеки месец
да предоставя на Общинския съвет
списък и копия от всички подписани от
Янакиева актове с изключение на до-
кументите, свързани с гражданското
състояние. След първото „да”, което
съветниците казаха на правилника,
кметът го върна за второ четене, при
което гласувнето повтори първоначал-
ното. След това спорът отиде в съда и
очаквано Темида се произнесе срещу
местните законотворци.

Аналогична е историята и около спо-
ра за съдбата на общинските пред-
приятия „Културно-информационен
център” и „Спортни имоти”. КИЦ бе
зкарит с решене на ОбС. Минипарла-
ментът реши да слее „Спортни имоти” с
друго общинско дружество – „Стопа-
нисване и управление на общинската
собственост”. След като съветниците
отказаха да се съобразят с доводите
на градоначалника срещу закриването
им, Янакиева отнесе спорът за бъде-
щето им в съда. Засега все още Теми-
да не се е произнесла по казуса. Ве-
роятно това ще стане в началото на
есента, след като приключи ваканция-
та и на магистратите.

Междувременно, както „Съпреник”
вече писа, градоначалникът прати в съ-
да и остави Темида да реши законно
ли е или не и решението, с което бях
взети два клуба – В мошино и Твърди
ливади, на „Съюз на пенсионерите
2004” и дадени на Българската асо-
циация на пенсионерите.

52-ма на хемодиализа в Перник
Зоя ИВАНОВА

52 са пациентите на
хемодиализа в перниш-
ката многопрофилна
болница „Рахила Ангело-
ва”. Сред тях има и мо-
миче, което е претърп-
яло две транспланта-
ции. Директорът на
здравното заведение д-
р Вяра Церовска е кате-
горична, че в болница-
та се прави всичко въз-
можно да се помогне на
тези пациенти. В отде-

лението по хемодиали-
за има 12 апарата., пос-
ледният от тях е заку-
пен наскоро.

Бъбречната транс-
плантация е животос-
пасяваща хирургическа
операция по присажда-
не на бъбрек при па-
циенти в терминален
стадий на бъбречно за-
боляване. Присаденият
здрав бъбрек изцяло
поема функцията на
двата болни бъбрека

на пациента. Донори за
бъбречна трансплан-
тация могат да са жи-
ви хора в родствена
връзка с реципиента
или извън семейство-
то, но в по-голямата
част от случаите са
трупни донори в мо-
зъчна смърт. За при-
саждането на бъбрек
обаче често се чака
дълго и за да се поддър-
жа организмът, е необ-
ходима хемодиализа.

Виктория СТАНКОВА
Представители на

клуба по журналисти-
ка при ГПЧЕ”Симеон
Радев”,Перник взеха
участие в проекта
„Младежка среща 3D:
демокрация, диалог и
дебат”/Банкя;2-6 ав-
густ/, която беше ор-
ганизиарна от Инсти-
тута за европейски
инициативи с финан-
совата подкрепа на
програмата „Младеж-
та в действие на Ев-
ропейската комисия.
Участниците в сре-
щата формулираха
конкретни идеи, свър-
зани с формирането
на младежки полити-
ки, дискутираха мето-
ди и подходи за мони-
торинг и разработиха
Бяла книга за младеж-
ко участие, която ще
бъде предоставена на
съответните инсти-
туции. В нея бяха иде-
нтифицирани различ-
ни проблемни облас-
ти, касаещи младите
хора като образова-

Уникален пръстен за стрела
откриха на „Зарина нива“

Виктория СТАНКОВА
Изключително рядък

пръстен за стрела за
лък е открита в мес-
тността „Зарина ни-
ва“ в Перник.

Ценната находка е из-
копана от младите ар-
хеолози от експедиция
„Кракра“, която се орга-
низира за шести поре-
ден път. Подобен пръс-
тен не е намиран в Пер-
нишко никога. В страна-

та пък те се броели на
пръсти. Това правело
находката много ценна.

При разкопките на
средношколците от ек-
спедицията са намере-
ни още две монети от
²V и V век преди Хрис-
та, кости и керамика. В
„Зарина нива“ е имало
некрпол. Археолозите
са намерили и детско
гробче, в което имало
обеци. Открити са и

фрагменти от съдове
от първото хилядоле-
тие преди Христа.
Някои от тях са праве-
ни на ръка, а други на
грънчарско колело. Те
обаче са използвани за
обреди, а не в бита.

Археологическата ек-
спедиция ще продължи
до 10 август. В нея та-
зи година участват 27
ученици от Перник и
София.

ние,заетост,мобил-
ност и пр.,и бяха из-
ведени препоръки за
подобряване на кому-
никацията на младе-
жите с институции-
те за провеждане на
младежки политики
на местно ниво.

В обсъжданията
взеха участие Ирена
Димитрова-директор
на дирекция „Превен-
ция, интеграция,
спорт и туризъм”
към Столична общи-
на,изпълнителния ди-
ректор на Асоциация
за развитие на Со-
фия Светла Ломева,
заместник-председа-
телят на парламен-
тарната комисия по
европейски въпроси
Гален Монев, замес-
тник-министърът на
младежта и спорта
Мая Тодорова,изпъл-
нителният директор
на Центъра за разви-
тие на човешките ре-
сурси Иван Мо-
дев,кметът на район
Възраждане на Сто-

лична община Савина
Савова и Тодор Чоба-
нов-заместник-кмет
на Столична община.

В обсъжданията на
предложенията, кои-
то ще намерят
място в Бялата кни-
га, могат да се вклю-
чат всички младежи
чрез facebook-страни-
цата на групата ht-
t p s : / /
www. facebook .com/
g r o u p s /
589975734387499/ .
Проектът предвиж-

да организиране на
национална младежка
среща, която ще даде
възможност за дис-
кусии между ръково-
дители и експерти,
отговорни за мла-
дежката политика на
местно и на нацио-
нално ниво, и млади
хора, решени да ока-
зват влияние върху
управленските реше-
ния.И макар че пар-
токрацията продъл-
жава да властва в
българското общес-

тво, участниците в
срещата са убедени,
че само 3D-форма-
тът-демокрация чрез
диалог и дебат меж-
ду представителите
на различните мла-
дежки общности и
институциите, може
да гарантира дей-
ствителното уча-
стие на младите хора
във вземането на по-
литически решения,
касаещи живота им в
една все по-застар-
яваща България.
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Отпадат някои от ограниченията по пътищата, месец без книжка за превишена скорост

Детско утро за
седми пореден
път в Перник

Виктория СТАНКОВА
От години Културно-информационният

център събира децата на Перник на детско
анимационно утро „Приказки за долната
земя“ в Подземния минен музей. По тради-
ция проявата се провежда през месеците
на лятната ваканция.

Гостите ще бъдат посрещнати от приказ-
ни герои, а в „долната земя“ ги очакват лю-
бими детски приказки и изненади.

Детското утро  ще се проведе на 7 август,
сряда, от 10.00 ч.

Михаил Миков отчете
двата месеца парламент

Зоя ИВАНОВА
Двата месеца работа на Народното

събрание бяха своеобразно отчетени
вчера от председателя му Михаил Ми-
ков на нарочна пресконференция. Ми-
ков коментира, че 42-рото НС е започна-
ло работа в „безпрецедентна обстанов-
ка на натиск, на обществени очаквания,
настроения и емоции”, въпреки това е
успяло да изпълни сериозна законода-
телна промяна. Като пример председа-
телят на парламента даде измененията
в Закона за енергетиката, които в ре-
зултат са довели до намаляване на це-
ните на електроенергията. „Оказа се, че
е възможно - вместо исканото 17% уве-
личение, намаляване на цените”. „Тази
първа сесия беше белязана с редица
законодателни инициативи, превърнали
се в закони, свързани със социалната
сфера - увеличение на помощите за от-
глеждане на дете - един акт, който в
последните четири години не се беше
случвал, както и промените в закона за
корпоративното подоходно облагане,
свързани с младежката безработица”,
каза още председателят на НС .Миков
призова всички парламентарни групи да
участват активно в дейността на НС и да
спазват ангажиментите си, поети пред
избирателите. „Натиск заради самия на-
тиск не може да бъде повод за отказва-
не на мандат. Натиск заради решаване-
то на определени въпроси, наболели от
години в обществото - например за да-
нък „колиба”, е здравословен”, комен-
тира Миков. По думите му може „днес
едни, утре - други да потърсят площада
за натиск”, ако не са доволни от работа-
та на определени институции. Ако пре-
зидентът използва „тежкото” оръжие на
ветото, за да предизвика политически
коментари, това би било безотговорно,
коментира Миков, като допълни, че по
този начин ще бъдат забавени редица
социални плащания. По думите му, ако
държавният глава се възползва от свое-
то конституционно право на отлагателно
вето, то това трябва да бъде направено с
мотиви по същество, а не за да се пре-
дизвикат политически коментари за
парламентарното мнозинство. Миков до-
пълни, че в случая с актуализацията на
бюджета, ако президентът Росен Плев-
нелиев наложи вето, това би било пряк
сблъсък с правителството.Есента е въз-
можно всички идеи от обществото да
бъдат структурирани като гръбнак на за-
кон за провеждане на избори, категори-
чен е Михаил Миков. Сред приоритетите
в законодателната програма ще бъде
освен изборното законодателство, така
и Законът за обществените поръчки,
както и другите закони, които ще са
необходими заради целите, поставени в
Бюджет 2014 г. През август правителс-
твото ще има около 12 законодателни
инициативи, които след ваканцията ще
влязат в пленарната зала.Сред приори-
тетите на Миков е възстановяване на
дейността на Съвета по законодателс-
тво, както и на стажантската програма
към НС, която да бъде основа за наби-
ране на кадри. Необходимо е и изграж-
дане на звено, което да може да върши
този необходим мониторинг, върху ефе-
кта от приеманото законодателство.
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Любомира ПЕЛОВА
Поредни предложе-

ния за промени в Зако-
на за движение по пъ-
тищата предизвикаха
бурни реакции, най-
веч сред шофьорите.
Едно от тях е освен
собствениците на ко-
ли, и ползвателите да
се регистрират в КАТ.
Друга новост е свър-
зана със събираемос-
тта на глобите, кои-
то са проблем от го-
дини у нас - фишове-
те за нарушения на
пътя да бъдат публи-
кувани на сайта на
МВР. А в деня на изли-
зането им, да се счи-
та, че са връчени на
шофьора - наруши-
тел.

В свидетелството
за регистрация, освен
собственика на пре-
возното средство да
се вписва и лицето,
което го ползва. Кол-
кото души сядат зад
волана му, толкова
трябва да фигурират
и в регистрите. Това
се прави, за да се ус-
тановяват наруши-
телите, заснети от
камерите. В момента,
призовките се пра-
щат на собственика
на колата, който мо-
же да посочи кой е
ползвал колата му.

Ако една кола има
повече ползватели,
собственика ще пре-
достави тази инфор-
мация, посочи Нико-

лай Петров - началник
“Регистрации” КАТ.
Свидетелството оба-
че не предвижда
място за вписване на
други шофьори.

Според шофьорите,
предложението е аб-
сурдно. Според един
смисъл има ако се из-
лиза извън България
има логика, но в Бълга-
рия – не. Още по-неле-
по е когато става ду-
ма за съпрузи.

„Идеята е добра за
мен, защото ако се из-
върши нарушение на
пътя, не се тръгва по
мъките на кой се води
колата, лизинга да на
кой е, а директно на
ползвателя се праща”,
смята пък трети по-

търпевш от идеите
за нови мерки.

Събираемостта на
глобите е проблем от
години. Затова се
предвижда още едно
новост. Ако камерата
ви снима с превишена
скорост и не ви от-
крият, за да ви дадат
честитката, данните
за нарушението да се
публикуват на сайта
на МВР, а денят на из-
лизането им там да
се счита за датата,
на която ви е връчена
призовката. За поло-
вин година само в Со-
фия са заснети 42
хиляди шофьори с ви-
сока скорост. Не само
тази година, но и по
принцип, 40 процента
си плащат глобите, а
други 60 на сто се ук-
риват, твърдят от
КАТ.

„Факт е, че има
много водачи, които
се укриват, не можем
да ги намерим на адре-
са който са посочили,
на домашния им ад-
рес, това иззема огро-
мен ресурс от поли-
цейски служители”,
коментира Петров.

Меглена Кунева: Не
ставам за патерица

Зоя ИВАНОВА
Аз не съм човек, който да става за

патерица.Това заяви лидерът на “Бъ-
лгария на гражданите” Меглена Ку-
нева  по повод интереса на Бойко Бо-
рисов към Реформаторския блок, в
който влиза и партията на Кунева.В
интервю за столична медия  тя заяви,
че този интерес е нещо ново, което тя
все още е изследвала.

„Добре е, че ГЕРБ вече разбират, че
всеки има право на самоопределение
и е здравословно за политическия
живот”, коментира още Кунева.

Въпреки това тя заяви, че “човек
трябва да бди, когато данайците му
носят дарове”.Кунева подчерта, че
Реформаторският блок не е коалиция,
а платформа, в която се дава шанс на
новите политически лидери.По думи-
те й там не са събрани нито „люспи”,
нито „полумъртви остатъци от дясно-
то”, а хора, които са се събрали да
работят.

Докато експертите
обмислят спорно ефе-
ктивни промени, то
не маловажни пробле-
ми стават в страни.
Гонките по новоот-
критите магистрали.
зачестяват. И все по
често на снимките
от камерите липсват
номерата на колите,
защото са скрити и е
изгодно на джигити-
те.

Минималната въз-
можност да бъдат
спрени от пътни по-
лицаи ще им струва
50 лева за прикрити-
те табели, а ако каме-
рата ги улови докато
препускат в смърто-
носните гонки, ще
платят поне 10 пъти
повече. И докато го-
ворим за глоби, да си
припомним, че летни-
те месеци, войната на
пътя взима най-много
жертви.

В закона има и идея
и за двойно увелича-
ване на глобите за ви-
сока скорост.Това за
сега са само предложе-
ния, които тепърва
ще бъдат гласувани
или отхвърлени.

Лечението в Европа трудно
Зоя ИВАНОВА

Широко дискутира-
ното предстоящо ре-
шение българите да
могат да се лекуват
нормално в страните
от Европейския съюз
остава на позиция
„да, ама не съвсем”.
Промените, които са
необходими в здравно-
то ни законодателс-
тво, за да стане това
ще се гласуват след
ваканцията на депу-
татите. Те се правят
заради евродиректи-
ва, която задължава
всяка страна да осигу-
ри по-добър достъп
на гражданите си до
трансгранично здрав-
но обслужване. Спо-
ред предложените
поправки българите
ще могат да се леку-
ват във всяка страна

членка, като първо са-
ми платят разходите
за лечението си, а
после поискат въз-
становяване на средс-
твата от здравната
каса или здравното
министерство. НЗОК
и министерството
ще плащат само за
дейности, които пок-
риват и у нас, и в раз-
мери, които важат в
България, обяснява
изданието. Касата и
министерството ще
могат да откажат

възстановяване на
средства и при вече
проведено лечение,
което означава, че
тези, които замина-
ват на своя глава, ще
трябва да носят и
риска за това. Запазва
се най-голямата преч-
ка - за част от меди-
цинските дейности
ще се иска предвари-
телно разрешение за
отпускане на средс-
тва. Кои са те - ще бъ-
де описано в специал-
на наредба.



Общество4 6 август 2013 г. Съперник

Ïåðíè÷àíè äà ñà âíèìàòåëíè ñ ëåòíèòå ôëèðòîâå
От Регионалната здравна инспекция напомнят за рисковете през лятото

Зоя ИВАНОВА
В разгара на лятото

от регионалната
здравна инспекция раз-
пространиха актуална
информация, чрез коя-
то перничани да се
предпазят от така на-
речените „срамни” бо-
лести през лятото.
Голяма част от тях са
вследствие на някой
недомислен флирт и
затова трябва да се
знае повече за  профи-
лактиката и лечение-
то – категорични са
специалистите. Ако не
се лекуват, някои поло-
во предавани болести

могат да предизвикат
трайни увреждания,
като например безпло-
дие и дори смърт (в
случая на СПИН). Ето
защо за тях трябва да
се говори,за да бъдат
пациентите напълно
запознати с рискове-
те,симптомите и на-
чини за предпазване. В
последните години ве-
нерическите инфекции
зачестиха. Ежегодно
стотици хиляди хора
заболяват.По данни на
Световната Здравна
Организация(СЗО)
всяка година се откри-
ват около 250 милиона

нови случаи на болес-
ти, предавани по по-
лов път. Това налага
всеки човек да има ми-
нимум познания от-
носно полово предава-
ните болести, за да
знае как да се предпази
от тях и кога да по-
търси компетентна
медицинска помощ.
При много от тези за-
болявания в началото
липсват оплаквания
или те преминават,
без да им се обърне
внимание,това довеж-
да до преминаване на
болестта в следваща
фаза, в която стра-

ничните ефекти и
последствия са по-
тежки.Най-честите
половопредавани ин-
фекции са трипер, хла-
мидия, сифилис, гени-
тални брадавици,
срамни въшки, хепа-
тит В, СПИН и др. 
Всички се причиняват
от бактерии предава-
ни чрез вагинален и
анален секс. Целувка-
та е безопасна, но при
сифилиса все пак се
крие риск от заразява-
не, твърдят от ин-
спекцията. Заразата
се пренася и при изпол-
зването на една игла
от няколко наркозави-
сими.В Перник най-чес-
тата венерическа бо-
лест е сифилиса. Сред-
но по 10 души се раз-
боляват от срамната
болест годишно. Тази
година сред болните
бе и новородено, кое-
то бе заразено от май-
ка си.От инспекцията
съветват да се пол-
зват контрацептиви
за безопасен секс. Те са
хормонални препара-
ти, спирали, диафраг-

Преобржение Господне
Светлина неземнаСветлина неземнаСветлина неземнаСветлина неземнаСветлина неземна

„Лицето Му светна като слънце, а дрехите„Лицето Му светна като слънце, а дрехите„Лицето Му светна като слънце, а дрехите„Лицето Му светна като слънце, а дрехите„Лицето Му светна като слънце, а дрехите
му станаха бели като светлина”му станаха бели като светлина”му станаха бели като светлина”му станаха бели като светлина”му станаха бели като светлина”

Евангелие от Матей 17:2Евангелие от Матей 17:2Евангелие от Матей 17:2Евангелие от Матей 17:2Евангелие от Матей 17:2
Не се вразумяваха еврейте от словото на
Спасителя. Земен цар в негово лице виж-
даха те който ще ги освободи от римляните.
Вечното царство на Бога,благовестено от
Христос далече от тях оставяше облага и
изгоди. Дори апостолите падат под съблаз-
ни: кой по-велик е спорят, кой повече царят
ще възнагради... А царят за страданието
говори и за своята смърт. Това неговите
ученици не вразумяват, никак.

И за да ги увери в божествеността Си Ии-
сус възвежда Петър, Яков и Йоан на плани-
ната Тавор. Изморени от пътя апостолите се
унасят в дрямка.

Спасителят е в молитва... Сияе в светли-
на.. Ето ги Мойсей и Илия – древните проро-
ци. С лице греещо, светлоносен, Божият
син говори със светите мъже.

Сепнати учениците се будят. А над пла-
нината глас се носи: „Този е Моят възлю-
бен Син в Когото е Моето благоволение;
Него слушайте.” От страх вцепенени апо-
столите са на земята паднали, очи затвори-
ли... Усещат докосване, очи отварят.

„Станете и небойте се!” – пред тях стои
Иисус. Същият Иисус,  явил им божестве-
ната си същност, доколкото са могли да я
възприемат.

Светлината на Преображението е реал-
ност – само за извисените над този свят. И
тези Свяетлината осветява.

Радослав ЙОВЧЕВ

Работодатели не могат да
намерят подходящи кадри

Силвия ГРИГОРОВА
54% от работодателите в България изпит-

ват трудности да намерят персонал с под-
ходящите умения. Това сочат социологи-
ческите проучвания. Според тях 35% от ра-
ботодателите в световен мащаб отчитат не-
достиг, което е най-високото равнище от
времето преди глобалната икономическа
криза досега. Работодателите в България
имат най-големи трудности при запълване-
то на позиции за инженери, мениджъри и
квалифицирани работници. Трудността при
запълване на позиции в България посте-
пенно нараства като през 2011 трудности
отчитат 42% от работодателите, през 2012 –
51%, а през 2013 повече от половината – 
54%. Значителна тенденция е и фактът, че
в трите поредни години инженерите са на-
чело на класацията за най-трудните за за-
пълване позиции. Топ 3 на най-трудните за
запълване позиции остава сравнително
без промяна – инженери, мениджъри и
квалифицирани работници, което показва
постоянен недостиг за такъв персонал.
Силното търсене за инженери може да се
обясни с факта, че компаниите се ориенти-
рат към високотехнологичи методи на ра-
бота.

Най-търсените позиции през 2013 година
в България са: инженери; мениджмънт /
Executive Мениджмънт/Corporate; квали-
фицирани работници; мениджъри продаж-
би; търговски представители; IT специа-
листи; персонал за ресторанти и хотели;
шофьори;

секретарки, лични асистенти, админис-
тративни асистенти и офис мениджъри;
оператори производство.

Резултатите от проучването показват по
безспорен начин, че е наложително рабо-
тодаелите заедно с образователните ин-
ституции да адаптират своите стратегии за
привличане и създаване на специалисти в
различните области на обществено-иконо-
мическия живот. Проучването показва
още, че в глобален мащаб най-трудните за
запълване работни позиции са квалифици-
раните работници, инженерите и търгов-
ските представители – без промяна
спрямо миналата година. Работодателите
отчитат, че счетоводителите и финансисти-
те, както и мениджърските позиции също
са все по-трудни за попълване.

58 свободни работни места
предлага Бюрото по труда

Силвия ГРИГОРОВА
58 свободни работни места предлага

Дирекция „Бюро по труда” на озовалите
се на трудовата борса. Най-търсени про-
дължават да са шивачките, но по всичко
личи, че за сега наплив за работа не се
наблюдава. В момента на борсата има
заявка за 60 шивачки. От Бюрото по тру-
да информираха, че в момента се търсят
още 10 кредитни консултанти.

За 5 от тях изискването е да имат сред-
но образование като им се предлага
граждански договор, а за другите 5 изи-
скването е да имат висше образование-
степен бакалавър и да притежават ком-
пютърна грамотност. Търсят се още: 1
шивач- тапицер с минимум 5 години опит
в професията; 5 заварчици; 1 застрахо-
вателен агент, 3 кофражисти; 3 армату-
ристи; 3 гипсаджии- специализирани в
работа с гипсокартон ; 3 общи работници
в селското стопанство, 1 сервитьор със
средно образование и документ за ква-
лификация, 1 инженер В и К с висше об-
разование-специалност хидро- инженер,
1 автотенекеджия, 1 електротехник със
средно образование и опит в професията,
1 шофьор на тежкотоварен камион-гон-
дола с категория С+Е, 1 готвач с опит в
столовото хранене, 1 помощник готвач с
опит в професията, 3 резачи на дървен
материал с опит, 3 товаро-разтоварачи, 1
медицинска сестра с квалификация и по-
не 5 години опит, 1 обслужващ погребал-
но бюро със средно образование и ком-
пютърна грамотност, 1 шофьор на ката-
фалка със средно образование и шо-
фьорска книжка, 1 работник в строителс-
твото с опит и 1 психолог с висше образо-
вание по специалността психология, най-
голям шанс да си намерят работа през
изминалата седмица имаха безработните
със средно образование, на които Бюро-
то по труда предложи 51 свободни работ-
ни места през изминалата седмица. Мно-
го по-малък избор имаха хората с висше
образование- едва 7 от предложените
свободни работни места от Бюрото по
труда.

ми, цервикални шапчи-
ци, кондоми, женски
презервативи, сперми-
цидни пени, желета, ге-
лове и свещички. Кол-
кото повече партньо-
ри имате, толкова по-
голяма е вероятнос-
тта някой да ви преда-
де своята инфекция.
Един от начините за
предпазване от полово
предавани болести е
избягването на безраз-
борните сексуални
връзки и поддържане-
то на сексуален кон-
такт само с партньор,
заслужаващ дове-
рие.Ако имате съмне-
ние за необезопасен
контакт с несигурен
партнъор посетете
лекар- венеролог, кой-
то ще Ви обясни под-
робно какви изследва-
ния да се направят и
колко дни след контак-
та.Опитният венеро-
лог ще обясни,кои от
пробите трябва да се
повторят след опре-
делен период от време
за по-голяма сигур-
ност, съветват спе-
циалистите.

165 мерки постави кабинетът
Орешарски преди броени дни
Зоя ИВАНОВА

Конкретни мерки за
изпълнението на 165
ангажименти набеля-
зва  кабинетът “Оре-
шарски” до края на го-
дината. Те са разписа-
ни с конкретни сроко-
ве за реализиране в
първия екшън план по
обновената управлен-
ска програма на прави-
телството за целия
мандат.Очаква се ка-
бинетът да предста-
ви в пленарната зала
управленската си
програма в първата
работна седмица на
септември, обяви от
трибуната шефът на
парламента Михаил
Миков (БСП). Тогава
Орешарски веpоятно
ще се отчете и за
свършеното до момен-
та.В документа каби-
нетът си дава срок до
31 декември да под-
готви анализ на тех-
нико-икономическите
характеристики на
проекта за атомната
централа “Белене” и
неговата финансова
структура.

 Но дори и в цялос-
тната управленска
програма на прави-
телството не се спо-
менава и дума за рес-
тарт на строежа на
АЕЦ “Белене”,както бе
записано първоначал-

но в презентацията
на програмата пред
пленума на БСП. Ще
се водят преговори-
те с “Росатом” за ре-
шаване на проблеми-
те по проекта.В ек-
шън плана с мерки до
края на годината не
се планира ръст на
доходите,макар че
БСП настоява прави-
телство, синдикати
и работодатели да се
разберат за увеличе-
ние на минималната
работна заплата от
310 на 340 лева още
от 1 октомври.Пред-
виждат се мерки за
борба с безработица-
та и разкриване на
нови работни места -
субсидирана заетост
за младежи, хора с ув-
реждания и граждани
над 50 г. и обучение
на безработни от по-

висока възрастова
група (до 30 ноем-
ври).Правителство-
то ще отреже офшор-
ките от възможнос-
тта да получават
държавни пари, като
им забрани да уча-
стват в търгове за
изпълнение на проек-
ти. Такава мярка бе
обещана още в предиз-
борната кампания на
БСП.Като най-спешни
в областта на здра-
веопазването прави-
телството е опреде-
лило проблемите на
болниците в малките
населени места. За
тях до края на година-
та ще се търси въз-
можност те да бъдат
субсидирани. В същия
срок ще се преразгле-
да и политиката по
ценообразуването на
лекарствата.

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА
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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.
4. ул. Струма, ет. 4, преустроена,
отлична, ремонтирана - 40 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ РVС - 21 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 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.
14. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер., добър - 30 500 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 - 32 000 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
8. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 19 300 лв.
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.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 000 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, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 52 500 лв.
7. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, част. гредоред, 64 кв.м - 22 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 3, 1 тер., преходен - 36 000 лв.
10. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
11. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
13. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
14. 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 - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Тристаен, около Болницата, ет. 1, 80 кв.м, ТЕЦ, удобен за кабинет - 47 000 евро
7. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 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 - 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 - 75 000 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. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
9. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
10. 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  - 400 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв.
3. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
4. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, тер., обзаведен, може и за работници - 300 лв.
5. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 1 200 лв.
7. Кафе, Изток, нап. оборудвано, 68 кв.м - 850 лв.
8. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
10. Хале, кв. Караманица, РЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 187 кв.м - 1 200 лв. /с ДДС/

E-mail:aldina_imot@abv.bg
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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.

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

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
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КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 31  900 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 52 900 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 33 999 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 58 500 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар - 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 000 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр. - 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со - 88 евро/кв.м
2. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро
3. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
4. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
5. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
6. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
7. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет. - 46 200 евро
8. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 5 999 евро
9. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 7 777 евро
10. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката  3 100 евро
11. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
12. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
13. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
14. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
15. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
16. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
17. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 43 900 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др.  - 82 евро
2. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро
3. Заведение, Тева, 300 кв.м, оборудвано, градина - 255 евро

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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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. 1, юг - 22 000 лв.
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 3, ремонт - 52 000 лв.
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
6. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
9. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустроен - 32 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 6, преустроен, лукс - 30 000 лв.
12. Двустаен, ул. “Бл. Гебрев”, тх., пл., ет. 3 - 55 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
14. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
20. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
21. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
22. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
23. Къща, Даскалово, 100 кв.м, пл., дв. 630 кв.м - 35 500 лв.
24. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
25. 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. Гарсониера, Бела вода, 70 кв. м, тх., гредоред, тер., PVC - 13 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
6. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
7. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 3, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
10. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
11. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
12. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
13. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
14. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
15. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
17. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
18. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
19. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
20. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
21. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
22. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
23. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
24. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
25. 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 - 230 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., без ТЕЦ,
част гредоред, обезопасен - 21 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, усвоена тер., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
4. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,
изток/запад, непоследен ет., ет. 10, НОЕ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,
изток/запад, непоследен ет., ет. 11, НОЕ - 17 000 лв.
6. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 11 500 лв.
7. Двустаен, Топцентър, ет. 2, 64 кв. м, тх., част. гредоред, ТЕЦ, - 40 000 лв.
8. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 32 000 лв.
10. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 34 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, ет. 8, таван, мазе - 53 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 50 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 33 000 евро
14. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
16. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
17. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 40 000 евро
18. 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
19. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.
20.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.
21. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 64 000 евро
22. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
23. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
24. Вила, с. Селищeн дол, двор 1 дка, 2 ет. - 19 000 евро
25. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
26. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
27. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
28. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.
29. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
30. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
31. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
32. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
33. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
34. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро

КУПУВА:
1 . Двустаен в Ид. център, Пашов, Изток, Тева

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ, напълно обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Дим. махала, обзаведена, ТЕЦ, отлична - 200 лв.
3. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, напълно обзаведена - 180 лв.
4. Двустаен, Ид. ц., ТЕЦ, обзаведен - 250 лв.
5. Помещение, Ид.ц., 20 кв.м, РVС, обезопасено - 200 лв.
6. Магазин, Ид.ц., 38 кв.м, СОТ, лукс - 500 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. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

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

7. Гарсониера, Изток, РVС, ет. 7, ТЕЦ - 23 000 лв.

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

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

10. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 28 500 лв.

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

12. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв.

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

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

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

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

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

18. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 35 500 лв.

19. Тристаен, Ид.ц., тх., 98 кв.м, ет. 7, непрех., РVС, тер., асансьор - 37 000 евро

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

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

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

23. Тристаен, Център, тх., ет. 7, 94 кв.м, 3 тер., РVС - 35 000 евро

24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.

25. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.

26. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.

27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.

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

29. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.

30. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.

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

32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 53 500 лв.

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

34. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 59 900 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, Тева, обзаведена - 150 лв.
2. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
4. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
5. Двустаен, Проучване, ет. 4, обзаведен - 190 лв.
6. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
7. Двустаен, Пашов, обзаведен, след ремонт - 200 лв.
8. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 2, нап. обзаведен - 200 лв.
10. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници- 300 лв. /с коментар/
11. Тристаен, ИЦ, нов блок, обзаведен, тх., пл. - 200 лв.
12. 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. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 36 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., юг - 32 000лв.
2. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
3. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 28 400 лв.
4. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв.
6.  Изток, ет. 7, /н/,  ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв
8. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 500 лв.
10. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 42 000 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. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. 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

0888/689 535
9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
11. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
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
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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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 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 - 23 000 лв.

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

6. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., РVС, ет. 1 - 29 800 евро

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

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

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

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

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

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

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

17. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 45 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

26. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

27. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне

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

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

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

31. 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. Гарсониера, Мошино, ет. 2, ТЕЦ, преустр., юг, или заменя за Двустаен В Мошино Изток до ет. 5
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7, сменена дограма, метална врата - 24 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
5. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
6. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
7. Двустаен, Ид.ц., нова кооперация, ет. 4, изток/юг, направена баня,
шпакловка и замазка, ЗП: 75 кв.м - 30 000 евро
8. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
9. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
10.Двустаен, Тева, ет. 3, ТЕЦ, югоизток, 2 тер., подобрения - 26 000 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. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
14. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 55 000 лв.
15. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
16. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
17. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
18. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
19. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
20. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
21. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
22. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
23. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
24. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
25. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 25 000 евро
26. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, ул. Кракра, в бизнес-сграда - 280 лв.
2. 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
8. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 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. - 40 000 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. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.
11. 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. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 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 - 95 000 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/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
2. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
20. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
21. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - по договаряне
3. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Тел: 0894/066 921

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м
10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро
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ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Място
за

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

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

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012

М
яст

о

за

ре
кла

ма М
яст

о

за

реклама М
яст

о

за

реклама

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789

М
яст

о

за

рек
лам

а



Съперник 9Имоти, обяви 6 август 2013 г.

Продавам място в Перник, кв.
Църква, Ингилийска махала, 500 кв.
м - тел. 02 858 7545, 0892/093 773

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

Дава се под наем, магазин/
офис, ул. Софийско шосе, над
Автогара,  45 кв. м - 400 лв. - тел.
0878/500 948

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
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CONTACT

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 03 01 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

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíèøêè  èìîòè

1. Къща, над Автогарата, дв.
260 кв.м, гараж - 32 000 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 30 500 лв.

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 - 24 000 лв.

2. Тристаен, Център, тх., 94 кв.м, РVС,
3 тер., непрех., подобр. - 35 000 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.Спешно перфектен парцел, 2 дка., с къща,
на 2 ет., на 2 ул., на гл. път, с разрешително за
магазин, автосервиз и др, срещу “Мал Мук” в
кв. Даскалово - по договаряне

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 - 30 000 евро

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ,
преустр. в Двустаен - 21 500 лв.

2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300
кв.м - 250 000 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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Място за вашата
реклама

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. Вила, с. Рударци, ЗП 50 кв. м,
масивна, тх., пл., двор 980 кв. м -
60 000 евро
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:40"Кухнята на Звездев" /п./
06:00"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 208
07:00"Тази сутрин"
09:30"Американска наследница" - сериал, еп. 17, 18
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 271
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 25, 26
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 214
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 7
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 22
21:00"Опасни тайни" - сериал, еп. 11
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"След дъжда" - драма
00:30"Досиетата Х" - сериал, с. 6, еп. 13
01:40bTV Новините /п./
02:00"Американска наследница" /п./ - сериал
03:40"Цветовете на любовта" /п./ - сериал, еп. 25, 26
04:40"Търси се…" /п./

06:00"Съни на алеята на славата"
06:30"Здравей, България"
09:30"Убийства в Мидсъмър"
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Щастливи заедно" - сериен филм
15:00"Първата дама" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Криле на любовта" - филм
18:00"Етажна собственост"
19:00Новините на Нова
20:00"Кобра 11" - сериен филм, 15 сезон
21:00"Хавай 5-0" - сериен филм, 3 сезон
22:00"Касъл" - сериен филм, 3 сезон
23:00Новините на Нова
23:30"Будни цяла нощ" - сериен филм
00:00"Герои" - сериен филм, 4 сезон
01:00"Етажна собственост"
02:00"Убийства в Мидсъмър" - сериал
03:30"Първата дама" - сериен филм /п/
04:30"Криле на любовта" - с уч. на
Флорентине Ламе, Маркус Грюсер, Моника
Пайч, Оливия Паскал, Хартмут Шрайер и др.

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

05:50Дързост и красота -  /3208 епизод/п/

06:30100-те подвига на Еди Макдауд

07:00Денят 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: Людмил и Руслана

13:30Днес и утре

14:10Сен Тропе - тв филм /325 епизод/

15:20100-те подвига на Еди Макдауд

16:00По света и у нас

16:10Новини на турски език

16:20Ретро следобед

17:05Дързост и красота -  /3209 епизод/

17:30Без багаж - туристическо реалити/п/

18:00По света и у нас

18:40Къщата ми е пълна с огледала

19:40Лека нощ, деца!: Чудовища и пирати

20:00По света и у нас

20:50Спортни новини

21:05Детективката - тв филм /15 епизод/

22:00Виж БиБиСи

22:30По света и у нас

23:00Под прикритие - тв филм

00:00Ретро следобед

00:45Денис и приятели

01:45Къщата ми е пълна с огледала

02:55Апартаментът с Марта Вачкова/п/

03:40По света и у нас /п от 20:00/

04:30Детективката - тв филм /15 епизод/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес ще ви обзе-
мат разни мании и
страхове, които оп-

ределено ще вгорчат живота ви.
Струва ли си да обръщате внимание
на неща от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мър-
зелува и няма нищо
лошо в това стига да

не дразните с поведението си око-
лните. Ще търсите сигурността
на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте
за нещата, които не

сте успели да направите и за
срещите, които не сте осъществи-
ли. По-добре направете малко неща,

но с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се захванете. Като
изключим някой дребни изненади,
няма какво да помрачи деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което
може да донесе малко
тъга в душата ви. Но

пък колко топлина и уют има в есе-
нните вечери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще
сте днес, но ако нямате
да вършите нещо наис-

тина важно, оставете всичко как-
то е. Отделете повече време за
разходки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от
човек до себе си, но
някак ви е срам да

си го признаете. Не драматизирай-
те, няма да изгубите от чара си,
ако кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцу-
вате от радост,ос-
вен ако не сте реши-

ли да драматизирате събитията.
Винаги е по-добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се
чувствате днес.
Способни сте да пог-
леднете собствени-

те си емоции отстрани, но не и да
ги контролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и
приказливи.Можете

да свършите много неща,но ако го-
ворите по-малко и действате пове-
че.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с
емоции, но избягвай-
те силните изблици,

защото може да провалят дей-
ствията ви. Бъдете по-инициатив-

ни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен
ден. Разнообразните

преживявания ще ви харесат и ут-
ре със сигурност ще може да каже-
те, че сте си изкарали страхотно.

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ

На 08.08.2013 г. (четвъртък) от 10:00 часа в малката зала на
Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, Областният
информационен център – Перник организира информационна
среща на тема: „Основни акценти на новите оперативни програми
на България. Отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Споделяне на добри практики“.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса,
неправителствени организации, образователни и общински
институции и граждани.

Областният информационен център – Перник, като част от
мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по
Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-
3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

Проект „Изграждане и функциониране на Областен
информационен център – Перник”, Договор №BG161РО002-
3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

www.eufunds.bg

проект
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Èñêàì áúðçî äà èçëÿçà â ÷óæáèíà
Най-добрият блокировач на Балканиадата по волейбол  Георги  Якимов пред в.“Съперник“

Страницата подготви Яне Анестиев

те се деца се пови-
ши, а родителите
призовават за след-
ващ такъв Проект
по Програма на
ММС. За втора по-
ред година ВК “Ми-
ньор“, чрез Програ-
мата успя да осигу-
ри безплатен дос-
тъп на децата до
спортните зали. Раз-
шири се обхвата на
спортуващите във
времена на намалена
двигателна актив-
ност на децата, чрез
методите и средс-
твата на волейбол-
ната игра се даде
шанс и възможност
на момчетата и мо-

мичетата, чрез из-
вънучилищни спор-
тни занимания да
повишат двигател-
ната си активност
и подобрят здравос-
ловното си състоя-
ние. А също така за-
ниманията по волей-
бол към Програмата
е отличен шанс за
специалистите да
открият нови та-
ланти. От треньор-
ският щаб на клуба
обещаха, че и през
следващата година
ще направят всичко
необходимо да уча-
стват и да спечелят
такъв или подобен
на този Проект.

На 31.07.2013 г.
ВК“Миньор“ – гр.
Перник награди с
грамоти участващи-
те деца в Проект, по
Програма на  ММС
„Спорт за децата в
свободното време” –
направеление - „На-
чално обучение по
волейбол“ (утвърде-
на със заповед № РД-
09-344/04.10.2010 г.).
30 момичета и 30
момчета бяха вклю-
чени в заниманията
по волейбол, от кои-
то 20 ще продължат
да се занимават с во-
лейбол във волейбол-
ният клуб. Интере-
сът на занимаващи-

Проект приключи с грамоти

- Георги, на колко го-
дини си?

- На 16 години
- На 16 вече си два

пъти балкански шам-
пион по волейбол, ос-
вен това си и опреде-
лен за най-добър бло-
кировач на първенс-
твото, което завър-
ши при пет-шест дни.
Направо си за завиж-
дане, но много хора не
знаят за теб, така че
се представи. Ти си
национална величина в
юношеския вобейбол,
но все още не си по-
пулярен. Кажи кога за-
почна да тренираш?

- Казвам се Георги
Георгиев Якимов, за-
почнах да тренирам в
седми клас. Това е
на....13 години. Започ-
нах в училище, тогава
дойде  Ангел Василев в
,училище и ме извика
да тренирам в зала-
та.Така се стигна до
тук, където съм сега.

- Помниш ли колко
беше висок тогава?

- Метър и осемдесе-
т и пет.

- А сега си....
- Два метра и два

сантиметра
- Знаеш ли защо те

питам? Защото има-
ме един волейболист,
който също започна
кариерата си в „Ми-
ньор“, Светослав Го-
цев се казва, той в
момента е висок 206
сантиметра и го знае
цяла България, защо-
то е централен блоки-
ровач на националния
волейболен отбор. До
къде стигат твоите
амбиции?

- Аз също се надявам
един ден да заиграя в
мъжкия национален
отбор, но и се над-
явам да изляза да иг-
рая в чужбина, защо-
то в България , на то-
ва ниво на клубния ни
волейбол, едва ли ще
можем да се развива-
ме.

- Не е лошо, като
амбиция, макар че спо-
ред мен  трябва да ос-

танеш още една-две
години поне в Бълга-
рия, защото си доста
малък. Все пак нямаш
и осемнайсет години.
Започнал си при Ангел
Василев, а сега си
при....

- Всичките
- Аз и ти знаем кои

са всичките, но едва
ли читателите ведна-
га се сещат.

- Да, така е. При Ми-
рослав Илиев, Ангел
Василев и Асен Асенов.

- Ставаш основна
единица в национала,
биете всичките, даже
не губите гейм, тол-
кова ли беше лесно?

- Бяхме подготвени
много добре и, честно
казано, не беше кой
знае колко трудно?

- Направи ми впе-
чатление,че още след
втория ви мач тре-
ньорът в националния
отбор Драган Иванов
каза, че не трябва да
губите гейм.

- Да, той беше сигу-
рен, че ще станем
първи, но това беше
неговата цел, да не гу-
бим гейм.

- Е никой ли не ви
затрудни?

- А,имаше моменти
в които можеше и да
загубим гейм. Това
бяха мачовете с Румъ-
ния и Сърбия. Ние ви-
наги почваме по-слабо
малко в началото. Ама
се оправихме...Тръгна
както трябва

- Ти не игра в един
мач...

- Да, срещу Албания,
имам контузия в кол-
яното и ме пазеха за
следващия мач с Тур-
ция.

- След това стана
един от двамата бъл-
гари с индивидуални
награди, кой беше дру-
гият?

- Стефан Иванов от
„Виктория волей“.

- Той каква награда
взе?

- За най-полезен със-
тезател на турнира...

- В такъв случайе-
дин  банален въпрос.
На кого искаш да бла-
годариш?

- Най-вече на тре-
ньорите на „Миньо-
р“(Перник). Ако те не
бяха , сега нямаше да
съм тук. Също и на
родителите ми, кои-
то също имат много
толям принос.На
приятелите ми,че ме

подкрепят и се рад-
ват.

- Родителите ти за-
нимавали ла са се със
спорт?

- Не кой знае колко.
Започвали са, но са се
отказали.....

- Казваш, че ти се
излиза в чужбина.Не
ти ли се играе  поне в
мъжкия отбор на „Ми-
ньор“?

- В чужбина нещата
са по-различни, много
по-уредени.

- Какво му липсва на
отбора?

- Стимули за победа,
пари....

- Е, нормално е да се
мисли и за това, защо-
то ти си на 16 годи-
ни, засега те издър-
жат родителите ти,
но е естествено след
като пораснеш, да си
изкарваш хляба с то-
ва, което правиш,
още повече,че то е
доста тежко.

- Очаквам го, но за-
сега не съм взел пари
от волейбола.

- В тая вързаст то-
ва е нормално....

- Да, но като играеш
при мъжете, би
трябвало да взимаш

- Значи, при мъжете

Вече наредиха и
контроли на „Миньор“
В сряда 7 август, ”Велбъжд” (Кюстен-

дил) ще изиграят мач срещу обединеният
отбор на “Миньор” (Перник), като вероятно
двубоя от 18 часа ще се играе на стадион
“Осогово” – твърдят от кюстендилския
тим.Това е само ден след насрочването на
общото събрание на пернишкия тим, което
трябва да вземе решение за сливане с тима
на „Витоша“(Долна Диканя). Определен ин-
терес предизвиква евентуалният състав на
„Миньор4, както и треньорът, който ще го
води. В последните дни сред фенове, разби-
ращи и неразбиращи от футбол се завъртя
още едно име на известен пернишки тре-
ньор – става въпрос за Юрий Васев, който
веднъж вкара отбора в „Б“ група, след това
се изпокара с ръководството на клуба, тога-
ва начело с Лидия Станоева и заедно със
Славчо Павлов основа „Миньор“ 1919Друга-
та контрола ще бъде следващата събота съ-
що от 18 часа на стадион “Странджата”, а
съперник на “Велбъжд” ще бъде отбора на
“Струмска слава” (Радомир).

„Пирин“ смятат „Миньор“
за опасен конкурент

Според старши треньора на ОФК Пирин
Йордан Самоковлийски, който неотдавна
застана начело на благоевградския тим,
който ще се бори в предстоящия шампио-
нат за завръщане в професионалния фут-
бол, по-трудно е да се влезе сега от “В” в
“Б” група отколкото от “Б” в “А”.

Така той определи конкуренцията в Юго-
западната “В” група, където отборът ще се
състезава и ще гони челната позиция. Като
трудна определи в момента Самоковлийски
работата си с отбора на благоевградските
“орлета”, защото трябва да пренастройва
тима към стила на игра, който предпочи-
та.”Обичам друг стил на игра - с повече
креативност, повече движение, повече ми-
съл да се влага в играта, каза той. Момчета-
та ги имат тези качества, но играят по-шаб-
лонно, обичат да се изолират, като напада-
телят си играе като нападател, а защитни-
кът - като защитник. В съвременния футбол
е така, а и моята философия е такава, че
атаката започва от вратаря и свършва с
централния нападател, а защитните фун-
кции започват от централния нападател и
свършват при вратаря. Така че това е сти-
лът, който признавам, и натам ги насочвам.
Все още е трудно на някои от футболистите,
защото това изисква много тичане, много
ангажименти, през цялото време да си със-
редоточен по време на мача, да няма отпус-
кане, да предвиждаш ходовете на против-
ника. Това е днешният съвременен футбол
и към това трябва да се стремим”, категори-
чен е наставникът на “зелено-белите” от
Благоевград.

А на въпрос - дали ще търси нови футбо-
листи, Самоковлийски отговори, че в отбо-
ра са добре дошли пиринци, които имат ка-
чества и желаят да играят за Пирин и да по-
могнат.

“Целта ни тази година е да се влезе в “Б”
група, а е наистина много силна “В”-група-
та с отборите, с които ще се конкурираме -
и Септември /Симитли/, и Миньор /Перник/,
да не ги изброявам всичките, коментира
Самоковлийски. Много трудно е да се играе
във “В” група и е по-лесно е от “Б” група да
се в “А”, отколкото от “В” в “Б”, смята нас-
тавникът на благоевградския Пирин.Спо-
ред него може да има и изненади, но сред
съперниците той подчерта качествата на от-
бора на Септември /Симитли/, запазил със-
тава си от “Б” група, и на пернишкия Ми-
ньор, като очаква и отборът от Панагюрище
да е силен и с претенции за първото място.
Към тях той прибави и тима от Сливница.
“Ще е безмилостна битката, каза Йордан
Самоковлийски, но колкото повече класни
отбори има, толкова по-добре за нас.”

в България играха,пре-
ди да отидат в чуж-
бина и Слави Гоцев, и
Ники Пенчев, братя
Братоеви и т.н. За
мен е нормално да
поиграеш малко в бъл-
гарското мъжко пър-
венство.

- За, но моята цел е
това....

- Знаеш ли някой,
който е тръгнал още
от много малък в чуж-
бина?

- Да, братът на
Стефан Иванов от
„Виктория волей“.

Той не е играл при
мъжете в България, а
направо е отишъл в
САЩ.

- А, много хубав при-
мер, защото в САЩ
няма мъжки профе-
сионален волейбол.

- Принципно да.......
Аз искам , освен да иг-
рая волейбол и да
уча....

- Сега къде учиш?
- В ПГТС“Арх.Й.Ми-

ланов“
- И как си с успеха?
- Ами между четири

и пет. Там го държа....
- Това е добре, Вик-

тор Костадинов, раз-
пределителят на мъ-
жете и той учи там.

Ти как мислиш да ка-
раш лятото, след ка-
то принципно нямаше
почивка до сега.

- Нямах....Сега, плаж-
чета, кафета и т.н.
От  септември нано-
во с тренировките.

- Ти си поне местна
звезда, лепят ли ти се
гаджетата?

- Много даже!
- Леле, човек направо

жив да те оплаче.
Имаш ли си постоя-
нна приятелка?

- Ами-и-и-.....имам.
- Нещо се позамисли

малко!
- Е, тя е нова, искам

даже да я поздравя,
казва се Мира!

- И от колко време
сте заедно?

- От три дни....
- Е, звучи ми стра-

хотно, направо много
сериозно! По-известен
стана!

- Е, от лагери нямах
време!

- Значи ти си на та-
кава възраст, на коя-
то трябва да се за-
бавляваш, аз истински
ти се радвам, ами по-
желавам ти хубаво
лято и отново да има-
ме повод да те каним!

- Благодаря!
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Служтелите на реда засекли и множество нарушители сред шофьорите в Пернишко

ДА СПИПАШ АФРИКАНЦИ
В БРЕЗНИШКО Е ДОСТА
ЕКЗОТИЧНО ЗАНИМАНИЕ.
Това направила Гранична по-
лиция, изпълнявайки евроди-

рективите за външната граница на Съю-
за. Ама и тия африканци къде са тръгна-
ли боси през тръните? Добре, дошли до
Брезнишко, а после? Даже и да минат
границата, ще отидат в Сръбско. Там
няма ли да ги разпознаят? Сигурно са
се надявали да ги вземат за местни жи-
тели и да не им обърнат особено внима-
ние. Тия хора си нямат понятие от геог-
рафия. Или не са имали пари да си
платят на оня, който има. Може би бър-
кат България с Бурунди, а Сърбия със
Сиера Леоне. В известен социално- по-
литически смисъл може и да са прави
африканците, ама Филиповци се оказа
истинска евробариера пред трансгра-
ничната емиграция. Ето ти нов поминък
за населението между Брезник и Трън-
да лови африканци по горите. Стига чи-
новниците от Брюксел да кажат твърда
тарифа колко плащат на бройка.

ОТКРИТИЯТ ВЪГЛЕДОБИВ ЩЕ
ЗАКРИВА РАБОТНИ МЕСТА И ТОВА
ВЕЧЕ ЗВУЧИ ЛОШО. Дори протестно.
Бяхме позабравили какво представл-
яват миньорски бунтове, ама напосле-
дък споменаването им става все по-
натрапчиво. Причината била междуна-
родна, както се твърди официално. Не
се изнася ток, не се продават въглища,
няма смисъл да се вадят... В резултат
Перник ще остане само с ромските га-
лерии край Рудничар. Интересно дали
те няма да се окажат алтернатива на
официалния въгледобив. И дали няма
да поемат освободената работна ръка,
по сегашни неофициални сведения
около стотина души. Лошото е, че от-
критият въгледобив трябва да работи
за капризния външен пазар, а закри-
тият ромски за всепоглъщащия вътре-
шен, та конкурецията между тях не се
поддава на регламентация. По- сериоз-
ният проблем е дали поредното съкра-
щение няма да е предпоследното, пре-
ди окончателно всички рудници, откри-
тите включително, да станат един огро-
мен минен музей, с какъвто се гордеем
пред чужденците.

126 август 2013 г.

яване на водачи, шо-
фиращи след употре-
ба на алкохол, преви-
шена скорост, липса
на документи за пра-
воспособност и тех-
ническа изправност
на автомобилите.

Съставени са 36
акта и 31 фиша за
различни нарушения
на Закана за движе-
ние по пътищата.
Петима са карали
пияни с концентра-

Перничанин в реанимация
след пътен инцидент

Любомира ПЕЛОВА
Млад мъж пострада след пътен инцидент,

вината за който била негова, в района на
разклона за пернишкото село Расник.

Инцидентът е станал в неделя след обяд.
33-годишният Р.М. от Перник шофирал лек
автомобил «Фолксваген голф». На разкло-
на за селото младият човек изгубил кон-
трол над управлението на колата и излитай-
ки от пътя, се обърнал в крайпътната канав-
ка. Р.М. е настанен в реанимацията на пер-
нишката болница заради множеството на-
ранявания, които е получил при катастро-
фата. Засега животът му е вън от опасност,
информираха от полицията.

Причините за инцидента са в процес на
установяване. Според служители на реда
напълно възможно е шофьорът да е изпус-
нал управлението на голфа, ако му е прило-
шало в августовските жеги. В неделя в
Перник температурите надхвърляха 34 гра-
дуса.

ция на алкохол в
кръвта от 1,24 до
2,45 промила. По
всички случай са за-
почнати бързи
производства.

В рамките на ак-
цията е задържан
мъж с незаконно при-
тежаван газов пис-
толет. Органите на
реда спрели за про-
верка 28-годишния
жител на областния
град  К.Г. При провер-

ката станало ясно,
че перничанинът но-
сел в себе си газов
пистолет с един
патрон в пълнителя.
Оръжието, за което
пернчанинът не ус-
пял да представи до-
кументи за произход,
е било иззето от
служителите на реда
до пълното из-
ясняване на случая.
Съставен му е и акт
по Закона за МВР.

Любомира ПЕЛОВА
67 шофьори са сан-

кционирани по време
на специализирана
полицейска операция
в Пернишко. Други

петима са кара-
ли с алкохол в
кръвта над 1,2
промила. По
време на акция-
та е иззет и
незаконно при-
тежаван пис-
толет.

Операцият е прове-
дена на територия-
та на региона през
почивните дни. Цел-
та на засиления кон-
трол е била установ-

Любомира ПЕЛОВА
Радомирските кри-

миналисти са разкри-
ли две кражби, извър-
шени през последните
дни.

В петък в местно-
то районно управле-
ние „Полиция” е пода-
ден сигнал, че в кова-
чевското село Косача
е била разбита къща,
от която са открад-
нати около 50 метра
захранващи ел. про-
водници и кабели на
електрически уреди.

Служителите на ре-
да предприели неза-
бавно разследване на

случая. След проведе-
ни оперативно-издир-
вателни и процесуал-
но-следствени дей-
ствия самоличнос-
тта на извършителя
на престъплението
била изяснена. Оказа-
ло се, че имотът е об-
ран от 46-годишният
жител на радомирско-
то село Копаница  Р.К.,
който е криминално
проявен.

Мъж и жена пък са
били задържани в мо-
мент на кражба на ме-
тални платна. В  не-
деля, 15-минути след
полунощ на тел. 112

бил получен сигнал, че
неизвестни демонти-
рат оградни платна
от училище на ул.
„Райко Даскалов” в Ра-
домир. Полицаите
реагирали незабавно и
на място били задър-
жани 51-годишният
А.Г. и 48-годишната
му съпруга със същи-
те инициали.

По двата случая са
започнати досъдебни
производства и рабо-
тата по изясняване
на подробностте и
документиране на
престъпните посега-
телства продължава.

83 000 българи с
невалидни лични карти

Любомира ПЕЛОВА
В срок един месец след изтичане на срока на

валидност на личната карта, гражданите трябва
да подадат заявление за преиздаване, глобата за
неподменена лична карта е от 20 до 150 лв. Лич-
ните карти, чийто срок на валидност е изтекъл и
не са подменени, са 83 000, съобщи Мария Коста-
динова, шеф на дирекция “Български документи
за самоличност” в МВР. Документите за самолич-
ност е трябвало да бъдат сменени  през 2010,
2011, 2012 и 2013 година. През миналия месец са
били преиздадени лични карти на български
граждани, на които са изтекли сроковете на доку-
ментите през 2010, 2011 и 2012 г., като само за
тази година за съжаление броят нараства. “Това
означава, че има граждани, които не се научиха
да си поглеждат личната карта и съответно срока,
до който е валидна”, посочи Костадинова. Тя ко-
ментира, че броят на изтеклите и неподменени
лични карти намалява, тъй като миналата година
техният брой е бил до 150 000, а сега са под 100
000. Мария Костадинова напомни, че в срок един
месец след изтичане на срока на валидност на
личната карта, гражданите трябва да подадат зая-
вление за преиздаване. Глобата за неподменена
лична карта започва от 20 и стига до 150 лева.
Сумата нараства в зависимост от срока на закъс-
нение на подаване на заявлението.

Задържаха петима...

Предполага се, че петимата са имали намерение
да преминат нелегално българо-сръбската грани-
ца, но опитът бил пресечен от служителите на реда.

Това не е първият случай на опит за нелегална
имиграция. От няколко месеца грждани на африкан-
ски и държави от Близкия Изток пробват да вамерят
по-добър живот в Европа, минавайкии нелегално
през западната граница на България в района на
община Трън, където вероятно според тях бягството
е по-лесно. Използват се пътеки в  района на трън-
ското село Филиповци. Повечето от нелегалните
имигранти били в страната ни със статут на бежан-
ци, а другите – в процедура да придобият такъв.

Заради опитите за нелегитимно напускане на
страната ни във Филиповци от няколко месеца
функционирал постоянен граничен пункт.

От пресцентъра на МВР вчера съобщиха, че са-
мо на 3-ти август гранични полицаи са спрели 29
нелегални имигранти, преминали незаконно дър-
жавната граница от Турция за България на терито-
рията на Граничното полицейско управление Елхо-
во. 28 от тях са били граждани на Сирия и един –
на Ирак. Сред задържаните девет са били мъжете,
пет – жените, останаите 15 са били деца. Всички те
са били без документи за самоличност. В акцията
са се включили и трима служители от Малта, уча-
стващи в съвместна операция “Посейдон 2013 –
сухоземни граници” организирана и провеждана
от ФРОНТЕКС.

Пълнолетните лица са задържани със заповеди
за полицейско задържане и са настанени в поме-
щение за настаняване на задържани лица.  Жени-
те с децата са настанени в помещение за майки с
деца.

В неделя са били задържани други 47 чужди
граждани, преминали на територията на Република
България през „зелена“ граница.

Разкриха две кражби в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешният минис-

тър Цветлин Йовчев
закрива полицейския
Сектор “Сигнално-ох-
ранителна дей-
ност”. Държавната
охрана вече е спряла
да сключва договори с
нови клиенти, а до
края на годината
всички подписани до-
говори ще бъдат
спрени. Това е част
от структурната
промяна в МВР, плани-
рана от новите уп-
равляващи. Така
Цветлин Йовчев е
взел решение да зак-
рие единствената
структура в МВР,
която носи приход в
бюджета от над 25
милиона лева годиш-
но. 

След като полицей-
ският СОД бъде зак-
рит, над 10 000 охран-
явани от тях обекта

в цялата страна ще
бъдат буквално пода-
рени на частните ох-
ранителни фирми. 

Веднага след като
новината за закарива-
нето на СОД гръмна
в публичното прос-
транство, в интер-
нет пространство-
то се появи граждан-
ска петиция срещу
решението на вът-
решния министър, в
която се казва:” Иска-
ме сектор СОД да се
запази като структу-
ра към МВР в Репуб-
лика България. Секто-
рът няма база за
сравнение с частни-
те охранителни фир-
ми , като служители-
те в него, имат пъл-
ния набор от поли-
цейски правомощия.
Единствено служите-
ли на СЕКТОР СОД мо-
гат за задържат, оби-
скират и разследват

лице или група при
сигнал от система за
сигурност. Частните
охранителни фирми,
явяващи се конкурен-
ция, нямат тези пра-
вомощия. Като пол-
зватели на тези услу-
ги, искаме да имаме
право на избор кой да
ни охранява (в дома,
на работното място,
на вилата, на магази-
на). В много европей-
ски държави има по-
лицейски структури,
занимащи се с така
наречения alarm moni-
toring and services. Из-
разяваме категорич-
но несъгласие да бъде
закрит с лесна ръка и
при съмнения , че
много служители ще
бъдат оставени без
работа”.

Буквално за часове
над 1500 българи пос-
тавиха имената си
под нея.

Закриват сектор СОД към МВР
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Нови психотестове за таксиметровите шофьори
От вчера влзе в сила. новата методика за психотестове на такси-

метровите шофьори.  Водачите ще бъдат оценявани допълнително за
степента им на риск, нивото на самоконтрол и склонността им към
употреба на алкохол. 

Въвежда се и допълнителен въпросник за агресия. Допълненията
са били раздадени на всички психологически лаборатории още на
първи август. Шофьорите ще минат през новия тест поетапно - чрез
изтичане валидността на документа им за таксиметрова дейност,
който има тригодишен срок. 

Няма техническа възможност всички над 60 000 таксиметрови шо-
фьори да бъдат изпитани веднага по новата методика.


