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Убедете се
в разликата!

шеф на МВР ще е в
следващата партида
уволнени полицейски
шефове, се носи из-
града отдавна, заради
продължителния му
отпуск по болест
мнозина смятаха до-
ри, че освобождаване-
то вече е факт.
Спрягаха се дори раз-
лични имена на мерак-
ли да заемат поста
му. Засега не се знае
щкой ще седне на
«тгорещия» стол, ако
се окаже вярно, че ко-
мисар Димитров на-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.472 лв.

Сряда, 7 август, 2013 г., бр. 150 /5266/ год. XXЦена: 0,60 лева

Комисарят вчера бил на работа, твърдят негови подчинени

Президент
на повикване

Президентът наля още мас-
ло в огъня на политическата жега. Постави
депутатите в разкрач между Парламента и
туристическите дестинации. Евентуално-
то му вето на закона за актуализация на
бюджета се чака като раждането на крал-
ското бебе във Великобритания.

Дето се вика- България цяла сега него гле-
да. Само че може да стане и вариантът :”
Напънала се планината и родила мишка”.

От президентското вето зависи дали ме-
сец август няма да се превърне от отпус-
карски в работен, даже в предизборен. Фа-
мозното решение постави държавата в ре-
жим на повикване. Всички са надали ухо към
президентството да чуят последния писък
на политическата мода. А някои продължа-
ват да разправят, че България не е прези-
дентска република. По-лошото е друго- че
самият президент комай е на повикване.
Сигурно впечатлен от виковете на жълти-
те павета, и той е решил да се изока един
ден. Чрез “някаква форма на вето”.

Само че е по- добре викането, както и по-
викването, да спрат. Че ако и парламентар-
ният шеф почне да вика депутатите на из-
вънредно заседание, лятото става циган-
ско без време.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
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чудотворка.

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешният ми-

нистър Цветлин Йов-
чев е освободил ди-
ректора на полиция-
та в Перник комисар
Валентин Димитров.
Информацията, коя-
то от вчера сутрин-
та мълниеносно оби-
коли Перник,  не бе
потвърдена официал-
но, а подчинени на ше-
фа на полицията
твърдят, че вчера
той си е бил на ра-
ботното място. Мъл-
вата, че пернишкият

Зоя ИВАНОВА
11 нови случая на

пациенти с чревни
инфекции са били
приети миналата сед-
мица за лечение в пер-
нишкото Инфекциоз-
но отделение – съоб-
щават от Регионал-
ната здравна инспек-
ция. От регистрира-
ните случаи 7 са ет-
иологично неуточне-
ни и 4 уточнени (2
салмонелози и 2 рота-
вируси). Заболели са 3
деца във възрастова-
та група 5 г. – 9 г. и

4-ма възрастни във
възрастовата група
30 г. – 64 г. Случаите
са регистрирани в гр.
Перник и в гр. Радо-
мир. Няма епидемична
връзка между регис-
трираните случаи.
Има три нови случая
на варицела, срещу  7
за предходната сед-
мица. Случаите са ре-
гистрирани в община
Перник. Всички болни
се лекуват амбула-
торно от общопрак-
тикуващите лекари. .
Състоянието на кон-

Всеки може
да се продаде,
но не всеки
ще го купят.

ЛАФ НА ДЕНЯ

140 - 330

Слънчево

тактните се следи
от личните им лека-
ри. Дете на 4 години
се разболя от скарла-
тина. В Специализира-
ната болница за ак-
тивно лечение на бе-
лодробни болести е
настанена 32 годиш-
на жена от Перник с
диагноза белодробна
туберкулоза. Четири
годишно хлапе е хос-
питализирано в пер-
нишката многопро-
филна болница с лай-
мска болест.

Няма регистрирани
епидемични взривове
и вътреболнични ин-
фекции на терито-
тията на гр. Перник и
областта.

През седмицата в Д
НЗБ са извършени 64
проверки, от които
56 по спазване на про-
тивоепидемичен ре-
жим на работа и 8 по
спазване на забраната
за тютюнопушене.

 

пуска ОД на МВР в
Перник, но вероятно
до ден – два името му
ще бъде огласено бър-
зо и той ще бъде
представен пред със-
тава на ОД на МВР.

Въпреки слуховете,
няма яснота и за мо-
тивите за уволнение-
то на комисаря. Гово-
ри се, че това вероя-
тно е продължение на
стратегията за подм-
яна на полицейските
началници,

Циментова ограда уби
7-годишно дете в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Дете почина при битов инцидент в пер-

нишкия квартал „Бела вода”.
Нелепата трагедия се разиграла в поне-

делник, около 20,15 часа пред къщатата на
41-годишния И.Б. Мъжът строял ограда от
циментови блокчета. По неизяснени до мо-
мента причини част от нея се срутила върху
играещия наблизо 7-годишен син на бело-
водчанина. Блокчетата потрошили главата
на момченцето. Заради получената тежка
мозъчно-черепна травма, след оказаната
му първа медицинска помощ в пернишката
МБАЛ „Рахила Ангелова”, детето веднага
било транспортирано в „Пирогов”. Въпреки
положените усилия от страна на медицин-
ските екипи, детето починало от тежките
контузии.

Образувано е следствено дело и работата
по изясняване на случая продължава.

Чревни инфекции пълнят
Инфекциозното отделение

На страница 12
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Ãîòîâ å ïðîåêòúò çà òðåòèÿ ëú÷ íà ìåòðîòî
Предвижда се то да прави връзка чрез ж.п. гара с линията София - Перник

Максимум 70 човека
се очаква да бъдат съкратени
от „Мини открит въгледобив”

Силвия ГРИГОРОВА

Над 400 000 лева
за ремонт на улици

и пътища  в Трънско
Любомира ПЕЛОВА

Над 400 000 лв са предвидени за ремонт
на улици и пътищат в Трънско. Още
миналия месец е обявена обществената
поръчка, според която ремонтите трябва да
бъдат завършени за 90 дни. За ремонт и
асфалтиране са предвидени градските
улици “Девети септември”, “Александър
Стамболийски”, “Хаджи Димитър”, “Яким
Тошков”, “Юрий Гагарин” и “Здравец”. Ще
се ремонтират и четвъртокласните шосета
между селата Слишовци и Бохова и
между главния път и селата Цегриловци,
Ярловци, Радово, Бутроинци, Неделково,
Велиново, Милкьовци, Шипковица и Горна
Мелна. За ремонта на улиците са
предвидени прогнозно до 145 400 лв. с
ДДС, а за четвъртокласните шосета – до
278 554 лв. с ДДС. Към обществената
поръчка има приложение с разбивка на
прогнозната стойност на всеки от
включените обекти. Фирмите могат да
подават оферти за една или повече
обособени позиции. Документите ще се
отворят в Община Трън на 27 август.

Одобрено лечението
на още 16 деца

Зоя ИВАНОВА
На последното заседание на Обществения

съвет към Център „Фонд за лечение на деца”
 бяха разгледани и одобрени заявленията на
16 деца. Шест деца ще заминат за първи път
за лечение в чужбина, 4 деца ще заминат за
продължаване на лечението и контролни
прегледи в чужбина, а 6 деца ще бъдат
подпомогнати за лечение в България,
съгласно Правилника за дейността и
организацията на работа на Ц„ФЛД”.

Две заявления не бяха одобрени за
лечение в чужбина - едно, поради
отрицателно медицинско становище и
възможност за провеждане на лечението в
България, и друго, тъй като не попада в
обхвата на дейността на Фонда.

Общата гласувана сума е в размер на 564
262.07 лв. –в това число за лечение в
чужбина - 188 938.83 лв.;за продължаване на
лечението и контролни прегледи в чужбина –
141 650.99 лв.; за лечение в България –
233 672.25 лв. 

Любомира ПЕЛОВА
Проектът за тре-

тия лъч на столично-
то метро, което чрез
двата метродиаметъ-
ра ще прави връзка
чрез железопътна га-
ра с ж.п. линията Со-
фия – Перник, е го-
тов. Той ще е от коле-
лото на Ботевградско
шосе до подстъпите
към Перник. Послед-
ният от основните
лъчи ще бъде реализи-
ран в следващия прог-
рамен период 2014 -
2020 г., ще струва над
1 милиард и 400 милио-
на лева.

Дължината на уча-
стъка ще бъде 16 ки-
лометра и половина с
19 метростанции, ка-
то 10 от тях са под-
земни, а 9 – открити,
съобщи БНТ. Трасето
ще тръгва от колело-
то на трамвая на бул.
“Ботевградско шосе”,

Около 60 на сто от засетите
с пшеница площи са вече ожънати
Силвия ГРИГОРОВА

Над  57% от засе-
тите общо в облас-
тта 164 270 дка с
пшеница са вече ожъ-
нати като в жътва-
та до момента са
взели участие общо
51 комбайна. Това ин-
формираха от Облас-
тна дирекция „Земе-
делие”. За сега сред-
ният добив от декар
за региона е 305 кг. С
най-бързи темпове
върви жътвата в об-
щина Радомир. Там
от засетите с жито
76 950 дка вече е
прибрана реколтата
от 59 700 дка, което
представлява 78%.
До сега земеделските
производители от
Радомир са прибрали
общо 17 900т зърно,
което означава, че
те са получили до се-
га 300 кг среден до-
бив от декар. В жът-
вата до момента са
се включили 25 ком-
байна.

Земенските стопа-
ни също напредват с
прибирането на пше-
ницата. От засети-
те общо в землище-
то на общината об-
що 2 170 дка, вече са
ожънати 1 530 дка,
при това само с 1
комбайн. Средният
добив от декар до се-
га е 245 кг. Стопани-
те от Брезник вече
са складирали 375 т
зърно.

Стопаните от
Брезнишко до сега са
успели да ожънат

56% от засетите в
общината 39 350 дка
като в жътвата са
се включили до сега
15 комбайна. От
ожънатите площи
те са прибрали в хам-
барите си общо 7
221т зърно, което
означава, че сред-
ният добив от декар
до сега е 320 кг.

Близо половината
от засетите в общи-
на Ковачевци общо 5
460 дка с пшеница са
вече прибрани, при
това само с 2 комбай-
на. От ожънатите 2
500 дка са получени
общо 726 т зърно,
което ще рече, че по-
лученият среден до-
бив от декар е 290
кг. И в Трън жътва-
та напредва. От за-
сетите в общината
10 340 дка вече са
ожънати 2010 дка,
което представлява
20%. Трънските сто-
пани са прибрали в
хамбарите си 445 т

зърно, което означа-
ва, че средният до-
бив от декар, който
са получили до сега е
220 кг. В Перник
жътвата върви с по-
бавни темпове, а на
полето за сега са са-
мо 5 комбайна. От за-
сетите общо с пше-
ница 30 000 дка, пер-
нишките стопани са
ожънали 5020 дка,
което ще рече 17%.
До сега земеделските
производители са
складирали 1 605 т
зърно, което означа-
ва, че средният до-
бив от декар за сега
е 320 кг. Според аг-
роспециалистите, до
момента средният
добив от декар в ре-
гиона е по-висок, в
сравнение с очаква-
ното. Ако стопаните
успеят да се органи-
зират, така че да ус-
корят темповете на
жътвата, ще се из-
бегне опасността от
загуба на зърно.

ще минава през бул.
“Владимир Вазов”, къ-
дето ще има три мет-
ростанции и една при
театър “Зад кана-
ла”. Следващата ще е
на Орлов мост, къде-
то ще има и връзка с
първия метродиаме-
тър, и при НДК с
връзка с втората ли-
ния.

От Националния
дворец на култура-
та линията продъл-
жава към кръстови-
щето на бул. “Бълга-
рия” и бул. “Гешов”,
кварталите “Красно
село” и “Овча купел”
и ще достигне Око-
ловръстното шо-
се. Последната спир-
ка на третия лъч на
метрото ще е при
жп линията София-
Перник и там ще бъ-
де открита нова га-
ра. С новия лъч се
очаква пътуващите

с метрото да нарас-
нат с 162 хил. днев-
но. Прогнозите са,
че близо 50% от
столичани, които
ползват наземен
градски транспорт,
ще го заменят с под-
земен, а автомобил-
ният трафик в Со-
фия ще спадне с по-
вече от 35%.

Проектът се фи-

нансира през Опера-
тивна програма “Т-
ранспорт”. Усилено се
работи и по изгражда-
нето на отсечката до
най-голямата аерога-
ра у нас - летище Со-
фия, която е част от
разширението на пър-
вия метродиаме-
тър. Срокът, в който
трябва да бъде завър-
шен участъкът (с

   Ръководството на „Мини открит
въгледобив” е стартирало процедура-
та по 10%-тно съкращение на числе-
ността на персонала, който до сега
наброяваше 980 човека. Това е дого-
ворено след провелата се в понедел-
ник разширена среща със синдикати-
те и представители на колектива. Спо-
ред  председателя на индикалната
организация на КНСБ във въгледо-
бивното дружество, който е и замес-
тник-председател на Федерацията на
въгледобива-Николай Спасов напра-
вените разчети са за съкращаването
на около 130 човека. Реално обаче
ще бъдат съкратени максимум 70 чо-
века. Това се дължи на обстоятелс-
твото, че първо ще бъдат освободени
от работа пенсионерите, които са око-
ло 60 човека.

Едва след това ще се пристъпи към
освобождаването на другите работни-
ци. „Съкращението е неизбежно, за-
ради лошото финансово положение, в
което се намира дружеството. То се
дължи на ограниченото потребление
на въглища и на намаляването на из-
купната цена на произведената еле-
ктроенергия с 20 лева за един мега-
ват час. Поради това, ръководството
на „Мини открит въгледобив” с ане-
кси намали заплатите за юли и август
с 12.56%. Имаме уверението на ръко-
водството, че възнагражденията за
септември отново ще бъдат на стари-
те им стойности. Разликата в заплати-
те за юли и август ще бъде възстано-
вена най-късно до края на тази годи-
на”, заяви Николай Спасов. На въпро-
са какви ще бъдат критериите за сък-
ращаването на хората, които не са в
пенсионна възраст и ще се вземе ли
под внимание факта, че член от се-
мейството е безработен, Спасов отго-
вори: ”Процедурата по съкращенията
едва сега стартира. Ние имаме увере-
нието, че когато се пристъпи към сък-
ращаването на тези около 70 човека,
ще разглеждаме всеки случай поот-
делно. Хората, на които им остават
месец-два до пенсиониране няма да
се съкращават. Онези, които имат 1-2
години до пенсия ще имат възмож-
ност да предпочетат дали да бъдат
съкратени или да отидат на Бюрото по
труда. Вторият вариант за тях като че
ли е по-изгоден. Онези, чиито съпруг
или съпруга са съкратени също ще
положим усилия да запазим. По прин-
цип всеки, който бъде съкратен ще
получи едномесечно предизвестие и
полагащото му се по закон обещете-
ние в зависимост от трудовия му
стаж. Ще се постараем да направим
съкращенията прозрачно”, заяви Ни-
колай Спасов. Според него, ако пот-
реблението на електроенергия се уве-
личи и заработи втори блок на ТЕЦ-
”Бобов дол” има изгледи за някакво
стабилизиране на въгледобивното
дружество. В противен случай то е
обречено на фалит.

дължина от 5 км и 4
метростанции), е до
април на 2015 г. Трасе-
то е разделено на три
части - две подземни
и една надземна, като
началото му е от бул.
“Цариградско шосе”, а
крайната му точка е
Терминал 2 на летище
София. Стойността
на проекта е 136 млн.
лева.
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Министър Найденов с ясни приоритети за работата във ведомството

КТ “Подкрепа” иска
образованието да

бъде освободено от ДДС
Виктория СТАНКОВА×åòèðè èçãóáåíè ãîäèíè çà âîåííîòî ìèíèñòåðñòâî

Зоя ИВАНОВА
Министърът на

отбраната Ангел
Найденов е категори-
чен, че планът за ре-
формиране на българ-
ската армия ще се из-
пълнява, въпреки про-
пуснатото през пос-
ледните четири годи-
ни. Пред репортер на
Съперник той споде-
ли че въпросът за

състоянието на
военната реформа
трябва да се раздели
на две. „Защото ми се
иска да направим ко-
ментар както по въп-
роса за  плана за раз-
витие на въоръжени-
те сили /план който е
за развитието на
въоръжените сили до
2014 г/, както и плана
за модернизация и

превъоръжаване. По-
скоро тук в случая
имаме основание да
говорим за един меха-
ничен сбор от инвес-
тиционни намерения,
които не бяха осигу-
рени нито с бюдже-
та, нито със срокове
на реализация. Пла-
нът за развитие на
въоръжените сили до
края на 2014 година
се изпълнява. И онова
което аз поисках още
при встъплането си в
длъжност като ми-
нистър на отбраната
беше да получа воен-
ната експертиза, оце-
нката за последиците
от реализацията на
този план и съответ-
на по тяхна преценка
предложения за пре-
разглеждане. Аз също
имам своето мнение.
И като човек който
дълго наблюдава
случващото се в ми-
нистерството на от-
браната и въоръже-
ните сили имах мне-
нието и намерението

да поискам прераз-
глеждане на този
план. И се радвам, че
това мнение беше
потвърдено и с воен-
ната експертиза, кое-
то даде основание на
две заседания на съ-
вета за отбрана да
приемем решения за
отмяна или съответ-
но отлагане на част
от тези действия,
които бяха предвиде-
ни по „План 2014” ,
каза министърът.

„Така, че в случая
нямаме основание да
говорим за отказ от
реформа във въоръ-
жените сили, макар
че отварям една ско-
ба за да кажа, че то-
ва понятие реформа,
особено в българска-
та армия е натоваре-
но със силен негати-
визъм. Защото за съ-
жаление досега под
реформа се разбира
единствено механич-
ното съкращаване на
числения състав. В
случая на можем да

Вето с политически
мотиви е прецедент

Зоя ИВАНОВА
Ако президентът наложи вето, с което да

забави актуализацията на бюджета, това
би довело до сериозни затруднения в бю-
джетния процес. Това се посочва в стано-
вище на Министерството на финансите. “Ак-
туализацията е наложителна и навременна,
не противоречи на конституционните и за-
коновите разпоредби и не е прецедент. Ве-
то с чисто политически мотиви обаче е пре-
цедент”, се посочва в становището на Фи-
нансовото министерството.

Както стана ясно президентът ще обяви
своето решиение дали ще наложи вето до
един-два дни. В позицията на Росен Плев-
нелиев се посочва, че с промените в бю-
джета са предвидени допълнителни 40 млн.
лева за тези уязвими групи. Средствата са
само 4% от предвидения нов дълг. Логично
е да се постави въпросът за останалите
96%, отбелязва президентът Плевнелиев.

ГЕРБ настоява да спрат
политическите уволнения

Зоя ИВАНОВА
В нарочна декларация от пресцентъра на

ПП ГЕРБ разпространена до медиите се
казва: „ГЕРБ категорично настоява прави-
телството да спре политическите уволнения
в цялата страна и призовава изпълнителна-
та власт да преустанови “репресиите сре-
щу дългогодишните експерти и обезкърв-
яването на държавната администрация”.
Предупреждаваме, че подобни действия
застрашават нормалното изпълнение на ев-
ропейските проекти и са сериозен риск,
който може да компрометира усвояването
на европейските средства, се подчертава в
текста.Според ГЕРБ управляващата тройна
коалиция на БСП, ДПС и “Атака” ще изпол-
зва парламентарната ваканция като пара-
ван за продължаващата политическа реп-
ресия в администрацията. “Политическата
метла в момент, когато изпълнителната
власт няма възможност да бъде подложена
на парламентарен контрол, разкрива в пъл-
ни размери политическото безочие на ново-
то управление”, пише в декларацията.

говорим за отказ,
имаме по скоро от-
мяна или отлагане на
онези намерения по
този план, които не
са били достатъчно
убедително защите-
ни или съответно
подкрепени с доказа-
телства.

По отношение на
плана за инвестиции
към момента няма
реално стартирал ни-
то един от инвести-
ционните проекти. Те
са във фазата на
проектите и идеи. В
рамките на миналите
четири години онова
което е трябвало да
бъде придобито като
техника, като модер-
низиране и превъоръ-
жаване не се е случва-
ло. От тази гледна
точка имаме всички
основания да кажем,
че за министерство-
то на отбраната те-
зи четири години са
изгубен период от
време” – допълни
военният министър.

Правят анализ на нужните
професии на регионален принцип

Виктория СТАНКОВА
„Трябва да бъде

направен анализ по
региони, за да се ви-
ди какви професио-
нални направления
на обучение в сред-
ните училища
трябва да бъдат
застъпени така, че
да отговарят на
необходимостта от
работни кадри за
бизнеса и икономи-

ката на местно ни-
во”.

Това заяви проф.
д-р Анелия Клисаро-
ва, съобщи пресцен-
търът на Минис-
терството на обра-
зованието.  Според
министърът анали-
зът за необходими-
те професии по ре-
гиони ще позволи да
се регулира паза-
рът на труда. По

данни на Бюрото по
труда във Велико
Търново  50 % от
завършилите сред-
но образование в
момента са безра-
ботни.

„Министерство -
то на образование-
то и науката ще ра-
боти по създаване
на карта на училищ-
ната мрежа в стра-
ната, и заедно с
бизнеса трябва да
определи квалифи-
кационните харак-
теристики за всяка
специалност в про-
фесионалните гим-
назии. На база ана-
лиза трябва да бъ-
дат променени и
учебните планове и
програми така, че
когато учениците
завършат образова-
нието си, да имат
необходимите уме-
ния за работа в
съответната сфе-
ра”, каза още минис-
тър Клисарова.

15 училища ще бъдат закрити
Виктория СТАНКОВА

През учебната 2013-
2014 г. ще бъдат закри-
ти 15 училища и 16 ще
бъдат преобразува-
ни,съобщават от обра-
зователното минис-
терство. Делегирани-
те бюджети ще про-
дължат да съществу-

ват, но ще бъдат оп-
тимизирани на база
коефициент за качес-
тво на образованието,
получен при външното
оценяване, така учили-
ща с по-малко деца, при
добро качество на обу-
чението ще получат
шанс за по-добро фи-

нансиране, уточняват
от министерство-
то.Министерството
на образованието има
готовност за изплаща-
не на еднократна суб-
сидия до 30 хил. лв. за
посрещане на неотлож-
ни нужди през зимния
период.

Учителският синдикат към КТ “По-
дкрепа” изпрати ново открито писмо
до премиера Пламен Орешарски, в
което настоява за финансови полити-
ки за подобряване на бюджета на об-
разователната система.

Освен досегашното им искане за
5% от БВП за сферата на образова-
нието, синдикалистите настояват за
освобождаване на дейността на уче-
бните заведения от ДДС и за премах-
ването на такса смет. Писмото е по
повод актуализацията в националния
бюджет, при която “учебните заведе-
ния отново не получиха очакваните
финансови средства и много от учи-
лищата ще работят на санитарния ми-
нимум”, заявяват от “Подкрепа”.

Както и в първото писмо, срокът за
изпълнение на исканията е до нача-
лото на септември. Ето и пълният
текст на писмото: Синдикат „Образо-
вание” е безкрайно обезпокоен от не-
гативното отношение на българското
правителство към образователната
система. При актуализацията на бю-
джета учебните заведения отново не
получиха очакваните финансови
средства и много от училищата ще
работят на санитарния минимум. Бъл-
гарските учители, очакват трепетно
промените в системата, предложени
от Синдикат „Образование” през ме-
сец септември. Много е важно да се
осигурят поне 5% от БВП за образо-
вание. Трябва да се преосмисли и из-
работи национална финансова поли-
тика, която да приоритизира българ-
ското образование и запазва училищ-
ните бюджети за образование.

Г – н Орешарски, вие трябва да ини-
циирате незабавни законодателни
промени с които да преведете бъл-
гарското образование в европейските
традиции. Първата мярка трябва да
бъде освобождаване на образовател-
ните услуги и всички финансови опе-
рации на учебните заведения от ДДС.
Третирането на училища и детски гра-
дини като производствени предприя-
тия е крайно неприемливо и порочно,
и освобождаването от ДДС, ще даде
възможност на директорите да съх-
ранят от и без това оскъдните си бю-
джети. Когато учебно заведение ку-
пува или предоставя образователен
продукт, не трябва да му се начисл-
ява ДДС, защото така държавата из-
точва бюджета на образователната
система. Освен това трябва да се ос-
вободят всички учебни заведения от
такса смет. Някои общини спекулират
и определят непосилни такси за смет
достигащи до 80 000 лева. Затова
Синдикат „Образование” предлага
незабавно да се отмени този налог
към българските училища, с което да
се демонстрира приоритета към обра-
зователната система. Друга много
важна мярка, която трябва да се
приеме е определяне на размер на
стандарт на общините, койт

о да предоставят на детските гради-
ни за издръжка. Сега практиката е
самите общини да определят този
размер и затова той варира от 840 ле-
ва в община Бургас да 0 лева в някои
общини”.
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Срещата беше в община Перник

Силвия ГРИГОРОВА
По настояване на

кметовете от общи-
на Перник, представи-
тели на трите дру-
жества на ЧЕЗ присъс-
тваха на редовната
среща, която се про-
вежда всеки първи
вторник на месеца в
община Перник. В нея
взеха участие: кме-
тът на Перник- Роси-
ца Янакиева, зам.-кме-
тът по строителс-
твото- инж. Росен
Йорданов, инж. Сте-
фан Апостолов- из-
пълнителен директор
на ЧЕЗ Разпределение,
Цветомир Ралчев- ди-
ректор на дирекция
„Развитие на мрежи-
те”, Илиян Мутаф-
чиев- директор на ди-
рекция „Мерене”, Фи-
лип Йорданов- зам.-ди-
ректор на дирекция
„Експлоатация” в дру-
жеството, Димчо
Станев-директор на
дирекция „Обслужва-
не на клиенти” в ЧЕЗ
България, Младен
Георгиев- представи-
тел на ЧЕЗ Електро и
др. Кметовете от об-
щината имаха въз-
можността да пос-
тавят проблемите,
които ги вълнуват, а
представителите на
ЧЕЗ след това отго-
вориха на поставени-
те въпроси. Стефан
Апостолов благодари
на община Перник за
поканата да присъс-
тват на срещата и да
се запознаят с проб-
лемите в населените
места на община Пер-
ник, за да се търси ре-
шение за тяхното от-
страняване. Той под-
черта, че на срещата
има представители
на 3-те дружества на
компанията ЧЕЗ, за да
може да се обхванат
всички дейности,
предлагани на абона-
тите на ЧЕЗ

Пръв имаше въз-
можността да поста-
ви проблемите си кме-
тът на Църква-Румен
Петров. Той сподели,
че авариите по мре-
жите не се отстран-
яват навреме и което
е по- лошо, че подиз-
пълнителят след ка-

то отстрани авария-
та не възстановява
участъка във вида, в
който е бил преди раз-
копаването. Румен
Петров поиска да
знае има ли срок, в
който фирмата
трябва да се възста-
нови разкопания те-
рен. Кметът на Цър-
ква се оплака, че при
ремонтни дейности
шахтите, които се
разкопават не се въз-
становяват отново
на нивото на улица-
та. Той сподели, че в
приемните дни жите-
лите от квартала са
поставяли въпроса,
вярно ли е че всеки
абонат на ЧЕЗ трябва
да пуска молба за от-
читането на нощна-
та тарифа на еле-
ктромера, в противен
случай ще му се отчи-
та само дневната кон-
сумация на електрое-
нергия. Другият въп-
рос, който постави
Румен Петров бе, че
при ремонт на мрежа-
та, аварийната група
напуска място след
като отстрани ава-
рията, без да пусне
уличното осветле-
ние, което е било из-
ключено от ЧЕЗ зара-
ди ремонта.

Кметът на Дивоти-
но- Румен Сергиев
поиска съдействие
от ЧЕЗ за нормализи-
ране на захранването
на сглобяемата къ-
щичка на ул.35-та,
която е била построе-
на на хора, чиято къ-
ща е разрушена от зе-
метресението. Освен
това той попита как-
ва ще бъде съдбата
на трафопоста в мес-
тността Кремик, кой-
то е пострадал се-
риозно от земетресе-
нието. Захранването
в района е осигурено
от друго място, но
сградата на трафо-
поста си стои.

Кметът на Кралев
дол- Пламен Георгиев
настоя кметовете  да
имат достъп до ди-
ректен телефон с де-
нонощната линия на
ЧЕЗ. Особено през зи-
мата, при сериозни
аварии е невъзможно

да се получи информа-
ция каква кога ще бъ-
де отстранена или да
се подаде сигнал за
повреда. „Когато вие
дойдете при нас, ние
се стремим с каквото
можем да ви съдей-
стваме. Затова и ние
имаме нужда от ваше-
то съдействие, за да
сме полезни на хора-
та”, заяви Георгиев.

Кметът на Драгиче-
во- Тодор Тодоров пос-
тави въпроса защо
след отремонтиране-
то на трафопостове-
те, след земетресе-
нието, около тях зем-
ята и боклука не са
още извозени.

Кметът на Боснек
се оплака, че няма
предварителна ин-
формация за спиране-
то на тока за профи-
лактика и  хората не-
доволствали, защото
сега е време за ре-
монт и строителс-
тво..

Росица Янакиева
подчерта, че от важ-
но значение е взаи-
моотношенията меж-
ду ЧЕЗ и общината да
са коректни и парт-
ньорски. „Освен пос-
тавените проблеми
от кметовете, аз съ-
що ще поставя въпро-
са за ремонтите. Има
случаи, когато плано-
ви ремонти минават
като аварийни без
съответните разре-
шения от общината и
такси за възстанов-
яване. Би било редно в
общината да ни се

представят графици,
за да сме наясно кога
и къде ще има ремон-
ти, за да можем и ние
да упражняваме кон-
трол по възстанов-
яването. Основният
проблем за мен е ка-
чеството на възста-
новителните рабо-
ти. От наша страна
ще се постараем кон-
тролът също да бъде
по-строг. Проблемът
с трафопостовете е
също голям.

Независимо от то-
ва, че имаме съдебен
спор, в момента вие
сте ползватели на
тези съоръжения и
ваша е отговорнос-
тта за тях.

Предоставихме 6
петна за нови тра-
фопостове без още
да е започнало из-
граждане върху тях.
Другият важен
проблем е напреже-
нието в някои насе-
лени места и квар-
тали захранени от
трафопостовете,
който не знам защо
кметовете не пос-
тавиха сега. Нужен е
контрол на качес-
твото на подавана-
та електроенергия и
при необходимост
да се мисли за нови
инвестиции. Не на
последно място ис-
кам да подчертая, че
общината работи
по крупни инвести-
ционни проекти. В
момента вървят
процедури по проек-
та зелена градска
среда. Затова моля с
инж. Йорданов да
уточните улиците,
които опасват кон-
тура, в който ще се
извършват ремон-
тни дейности, за да
можете да си плани-
рате подмяна на
мрежата или други
ремонтни дейности,
така че да не се на-
ложи, след като са
хвърлени много
средства, отново да
се копаят нови ули-

Охрана на договорна
основа от МВР не е

европейска практика
Любомира ПЕЛОВА

Практиката на ЕС не предвижда поли-
цията да извършва охранителна дейност
на договорна основа, заяви вътрешният
зам.министър Васил Маринов. Той допъл-
ни, че МВР е създадено не за да генери-
ра търговска печалба, а да генерира си-
гурност. Един от приоритетите на ръко-
водството на МВР е реформа в системата
и един от приоритетите в същността на та-
зи реформа е освобождаване от несвой-
ствените дейности. Сигнално-охранител-
ната дейност на министерството в момен-
та е несвойствена, тъй като е вид търгов-
ска дейност и създава сериозен кон-
фликт на интереси,  заяви зам.-министъ-
рът на вътрешните работи Васил Мари-
нов. Това е и мотивът звеното СОД да бъ-
де закрито, допълни той.

„Подкрепа на правилността на стъпки-
те, които сме предприели, е писмо, полу-
чено от Българската стопанска камара и
от Асоциацията на фирмите, извършва-
щи охранителна дейност с технически
средства. Те приветстват решението в та-
зи насока. Преди няколко години те са
подали в Комисията за защита на конку-
ренцията сигнал за нелоялна конкурен-
ция от страна на МВР. При проучването
си самата комисия е направила запитва-
не в редица страни-членки на ЕС и са
констатирали, че в нито една от запита-
ните държави законодателството не
предвижда полицията да извършва ох-
ранителна дейност на договорна основа,
подобна на тази, която се предлага от
частните охранители. Така че едно тако-
ва решение ще бъде в унисон с европей-
ската практика”, уточни заместник-ми-
нистър Маринов.

Целта на министерството е да се запа-
зи максимално броят на служителите. По
този повод министърът е издал заповед,
с която е назначил работна група, за да
прецени какви стъпки трябва да се пред-
приемат и да докладва конкретен план с
конкретни срокове - по какъв начин да
се освобождаваме от дейността, по ка-
къв начин да бъдат запазени хората и да
бъдат пренасочени, добави Маринов. За
първите шест месеца на тази година при-
ходите в сектор „Сигнално-охранителна
дейност” (СОД) са по-малки от направе-
ните разходи.

„Пернатата змия”
на книжния пазар

Виктория СТАНКОВА
Една от най-необичайните, изненадващи

творби на Д. Х. Лорънс –  „Пернатата змия“,
е вече на българаския пазар благодарение
на издателство “Колибри”! Макар дей-
ствието да се развива в Мексико, самият
автор я определя като „истински американ-
ски роман“.

“Пернатата змия” е хипнотичен разказ за
самоунищожителния опит на една жена
във водовъртежа от страсти, интриги и ези-
чески ритуали в Мексико. Кейт е овдовяла
ирландка, която заминава за тази екзотич-
на страна да дири нов живот, но е въвлече-
на в революционно движение, обладано от
идеята да възроди древната религия на ац-
теките.

Вдъхновен визионер и ярък представи-
тел на модернизма  в английската литера-
тура, Дейвид Хърбърт Лорънс оставя вну-
шително литературно наследство – романи,
разкази, есета, критика, стихове и лични 
писма, за да се окаже един от най-талан-
тливите и подценявани приживе творци от
световна величина. Неговата проза се
явява трескав размисъл върху дехумани-
зиращите ефекти от индустриализацията,
но и жизнеутвърждаваща апология на ес-
тествеността, индивидуалното израстване и
сексуалната свобода. През 2010 г. „Колиб-
ри“ издаде „Дъгата“ – роман от

1915 г., който с появата си предизвик-
ва невъобразим скандал, а днес е приз-
нат за паметник на английската литера-
тура от ХХ век.

ци и да се ремонтира
мрежата”, заяви кме-
тът на Перник.

Представителите
на ЧЕЗ отговориха на
почти всички поста-
вени въпроси като
декларираха желание-
то на компанията да
работи коректно с
кметовете в полза на
хората. От ЧЕЗ увери-
ха, че ще вземат мер-
ки фирмите-подиз-
пълнители на ремон-
тни дейности да въз-
становяват в срок и
качествено района, в
който са работили и
при некоректност от
тяхна страна ще се
санкционират стро-
го. По отношение на
отчитането на нощ-
ната тарифа на еле-
ктромерите, стана
ясно, че според указа-
нията на ДКЕВР, кога-
то се подменя едно-
тарифен с двутари-
фен електромер, ти-
тулярът на партида-
та трябва да подаде
молба, че иска да има и
нощно отчитане. То-
ва изискване не се от-
нася за случаите на
корекция на цените.
Що се отнася да проб-
лемите, които сре-
щат кметовете при
получаване на инфор-
мация за аварии, те
получиха ВИП телефо-
нен номер за връзка
при спешни случаи,
който ще им позволи
да се свързват бързо
при необходимост. По
отношение на трафо-
поста в Дивотино,
който пострада от
земетресението, той
ще бъде съборен, а
захранването е осигу-
рено от друго място.
Що се касае до инфор-
мацията за предстоя-
щата профилактика-
та на мрежите, от
ЧЕЗ напомниха, че в
края на седмицата та-
кава се качва на сайта
на компанията и се
предоставя на кабел-
ната телевизия и на
медиите.
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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 - 23 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
10. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 92 500 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 50 000 евро
6. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане - по споразумение

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 - 70 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 60 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
10. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
11. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, лукс, 52  кв. м, нап. обзаведена, ет. 4  - 450 лв.
2. Двустаен, 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.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 5, 2 тер, ТЕЦ - 160 лв.

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Боксониера, Изток, ет. 8, юг, - 8 700 лв.
2. Гарсониера, Албените, ет. 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, ет. 2 - 23 000 лв.; 24 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. 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 - 27 000 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;
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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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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
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Продавам дворно място 506 кв. м,
с изляти основи, гр. Банкя, до
гарата, 60 000 евро - тел. 0877/
966052
Продавам  масивна къща,

самостоятелен вертикален
близнак, сутерен + 2 ет., с
малък двор - 57 000 лв. - тел.
0879/454 577
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
Дава се под наем, павилион 10

кв.м, на входа на Руското училище,
ток, вода, удобен за закуски - тел.
0887/378 197
Давам под наем, партерно поме-

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

без посредник - тел. 0898/228379

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

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

ÀËÄÈÍÀ ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

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"Джони Мнемоник" - фантастика, екшън
00:40"Досиетата Х" - сериал, с. 6, еп. 14
01:40bTV Новините /п./
02:10"Американска наследница" /п./ - сериал
03:50"Цветовете на любовта" /п./ - сериал, еп. 27, 28
04:50"Клуб Веселие" - сериал, с. 2, еп. 10

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"Розата на Керимор" - с уч. на
Даниела Циглер, Джени Юргенс, Матиас
Цалбаум, Дийтмар Шьонер, Сесилия Кунц

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

За вас работодатели
Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” - гр. Перник

Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на  договори за ползване на
насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за  насърчаване на заетостта /ЗНЗ/  за месец АВГУСТ

2013 г., както следва:

Насърчителни мерки за обучение и заетост - по реда и условията на ЗНЗ                   Финансови Средства /в лв./
1. Стимулиране на работодателите да наемат безработни лица до
29-годишна  възраст   (чл.36, ал.1 от ЗНЗ )   7 309
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна
възраст  с трайни увреждания, включително  военноинвалиди, както и младежи
от социални  заведения, завършили  образованието си  (чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ ) 10 533
3. Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване младежи
до 29 години /чл.41 от ЗНЗ/   7 660
4. Насърчаване на работодателите за разкриване на работни места
за стажуване /чл.46 от ЗНЗ/  1 037
5. Насърчаване на работодатели-микропредприятия да разкриват
работни места,като се субсидират първите 5 разкрити работни места /чл.50 от ЗНЗ/  2 035
6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на
непълно работно време /чл.51 от ЗНЗ/ 1 433
7. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни с трайни
увреждания,включително военноинвалиди /чл.52 ал.1 от ЗНЗ/ 9 185
8. Насърчаване на работодателите  да наемат  безработни с трайни увреждания на
временна,сезонна или почасова работа /чл.52 ал.2 от ЗНЗ/ 2 822
9. Насърчаване на работодателите да наемат регистрирани безработни лица-
самотни родители и/или майки с деца до три годишна възраст  (чл. 53 от ЗНЗ) 4 117
10. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане
на майки с деца от 3 до 5-годишна възраст  (чл. 53а от ЗНЗ) 6 288
12. Насърчаване на работодателите  данаемат безработни
над 50-годишна възраст  (чл.55а  от ЗНЗ)               11 190
13.Насърчаване на работодателите  да наемат на работа продължително
безработни лица /чл.55в от ЗНЗ/                               14 390
14.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места
за чиракуване /чл.55г от ЗНЗ/ 1 113
14.1. Допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити
работни места за чиракуване /чл.55г от ЗНЗ/ 2 276
15.Насърчаване на работодателите да разкриват “зелени работни места” /чл.55д от ЗНЗ/ 1 180

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи по
Процедурата от 07.08.2013г.  до 13.08.2013г. (включително) в Дирекция “Бюро по труда” - “Перник”

         Образци на необходимите документи за кандидатстване могат да се получат и във филиалите на
дирекцията: гр.Радомир, гр.Брезник и гр. Трън

Допълнителна информация може да получите в Дирекция “Бюро по труда” - “Перник”,
на адрес: ул. “Радомир” №1, етаж 4 стая №4

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ

ЧЕРВЕН КРЪСТ- ПЕРНИК

ОБЯВА
ОС на БЧК-Перник обявява обществена по-

ръчка за извършване на превоз на хранителни
продукти по програма “Разпределяне на храни
от интервенционните запаси на Европейския
съюз за нуждаещи се лица”

Условията и сроковете за провеждане на
конкурса можете да получите от деловодс-
твото на ОС на БЧК, ул. Радомир” № 1. Теле-
фон за връзка 0889/417 714

Срокът за подаване на офертите е
29.08.2013 г.

ДИРЕКТОР: Н. Минева

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

ви позволи да контролирате ситуа-
цията. Трябва да се разграничите от
общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което

противоречи на вашата природа.
Може би търсите твърде много нас-

лаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира нежелани реакции
у околните. Днес е ден за събиране на
информация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще ви е трудно
да намерите фокус. Информацията
ще тече като водопад и може да от-
криете отговорите на куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

към планирането на работните зада-
чи, ако искате да получите задоволи-

телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

не на времето и увелича-
ване на изискванията. Използвайте
този момент, за да внесете промени
в имиджа.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден на
красотата. И понеже

няма пълно щастие, ще се наложи
да се погрижите за финансовите
си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина, по
който очаквате. Ако не сте уве-
рени в способностите си, по-доб-
ре не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще

изглежда като едно тихо езеро.
Може да се чувствате малко из-

мъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно е, че не мо-
жете да разрешите проблема на
минутата, макар да търсите ре-
зултат, ефективност и полез-

ност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защото
прекалените емоции се отраз-

яват неприятно на
здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви заведат в
петзвезден ресторант, стома-
хът ви си остава същият.

Публична покана за обществена поръчка с пред-
мет на дейност: „Извършване на конструктив-
но обследване на сгради в режим на етажна собс-
твеност по две обособени позиции, във връзка с
Решение № 1/11.02.2013 г. на Междуведомстве-
ната комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет“

„Областна администрация Перник обявява
публикувана в сайта на Агенцията за обществе-
ни поръчки (www.aop.bg) Публична покана с номер
9018399 с предмет: „Извършване на конструк-
тивно обследване на сгради в режим на етажна
собственост по две обособени позиции, във
връзка с Решение № 1/11.02.2013 г. на Междуве-
домствената комисия за възстановяване и под-
помагане към Министерски съвет“.

Документацията, необходима за кандидатс-
тване и условията за участие са публикувани на
сайта на Областната администрация
(www.pk.government.bg ) в раздел „Профил на купу-
вача”.

Офертите могат да бъдат подавани в срок до
17:30ч. на 16.08.2013г. в Звено „Административ-
но обслужване” /партер/ в сградата на Областна
администрация Перник, пл. „Св. Иван Рилски”
№1Б, след извършване на задължителен предва-
рителен оглед.”

ПОКАНА
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Àëåêñàíäúð Êîñòàäèíîâ ñúñ ñðåáðî îò Ïîëøà
Съдия прецака Иво Ангелов срещу азер

Страницата подготви Яне Анестиев

дени от желанието
си за развитието на
спорта, целия бъл-
гарски професиона-
лен футбол и нацио-
налния отбор. Както
ви е известно, във
връзка с осъщест-
вяване на проекта
“Южен поток”, кой-
то е проект от на-
ционално значение,
бе договорено от
страна на държава-
та в лицето на пре-
дишния министър-
председател подпо-
магане от страна на
руското дружество
“Газпром” единстве-

но за професионален
футболен клуб “Ле-
вски”. Считаме, че
по този начин се из-
ползва държавата и
чрез нейното влия-
ние се целеше обла-
годателстване само
на един отбор”, се
казва в писмо-
то.След това се
предлага, ако има
такива средства,
те да бъдат разпре-
делени поравно на
всички през профе-
сионалната лига, а
руснаците да ста-
нат спонсор на пър-
венството.

Bсички клубове от
“А” група с изключе-
ние на Левски подпи-
саха писмо до пре-
миера Пламен Оре-
шарски, в коeто ис-
кат, ако руската
компания “Газпром”
реши да инвестира в
родния спорт, да бъ-
де спонсор на всич-
ки. Единствено лип-
сва подпис от пред-
ставител на Черно
море, който ще бъде
положен днес, и пис-
мото ще бъде входи-
рано в Министер-
ския съвет.“Обръ-
щаме се към Вас, во-

„А“ група иска пари  за всички

Пернишкият борец
Александър Костади-
нов спечели сребърен
медал от турнира по
борба в Полша „Пиет-
лашински“, като пос-
тигна впечатляващи
победи.На четвър-
тфиналите в кат. до
55 кг тойпобеди с тех-
нически туш - 7:0
бронзовия олимпийски
медалист от Лондон
2012 и европейски
шампион Петер Мо-
душ (Унгария). Нацио-
налът започна убеди-
телно, като на стар-
та в категорията съ-
що с технически туш

срази казахстански бо-
рец, а после на полуфи-
налите се справи и с
представителя на до-
макините Давид Ерсе-
тин - 4:1. По-късно на
финала Костадинов ,за
съжаление, отстъпи
на  японски състеза-
тел.При 60-килограмо-
вите европейският
шампион Иво Ангелов
(60) бе грубо ощетен
от съдиите във II
кръг срещу азерски бо-
рец и загуби. Съперни-
кът му падна при след-
ващото си излизане на
тепиха и така нацио-
налът не успя да стиг-

Тодор Скримов  срещу
Цецо Соколов на старта

на Серия „А“ 1
С “българско”

дерби ще започ-
не шампионата
в италианската
Серия А1 за мъ-
же през новия
сезон. Един сре-
щу друг ще зас-
танат шампио-
нът „Диатек“
Тренто с нацио-
нала Цветан Со-
колов срещу
„Андреоли“ Ла-
тина с  пернича-
нина Тодор
Скримов в със-
тава си. Двубоят е от I кръг и ще се играе
на 20 октомври, 2013 година в “Пала Трен-
то”. Третият български волейболист, който
ще играе в италианската Серия А1 през
новия сезон - Жани Желязков и неговият
„Равена“ гостуват на „Каза“ в Модена.
Българинът с италиански паспорт Христо
Златанов и вицешампионът „Копра Елиор“
Пиаченца гостуват на „Алтотевере“ Чита
ди Кастело.

Европейските нощи
на Стойчо Стоев

Бившият треньор на „Миньор“ Стойчо
Стоев започна ударно в Лудогорец и на-
бързо постигна две исторически победи за
отбора - първите в Европа. Едната с 3:0
над Слован (Братислава) и втората - 2:1
над балканския гранд Партизан.Късно сно-
щи в Белград, Лудогорец на Стоев излезе
в най-важния мач в цялата си история. По-
младите фенове може да не знаят, но тре-
ньорът на „орлите” има доста добри мо-
менти в своите евронощи като футболист
на Локо (Сф). Той има 8 срещи в евротур-
нирите, в които е с положителен баланс - 3
победи, 2 равенства и 2 загуби.Безспорно
номер 1 е успехът над ПСЖ през 1982 г. По
това време в тима на парижани има играчи
като Доминик Баратели, Доминик Батне,
Луис Фернандес, Сафет Сушич, Токо... Но
Локо (Сф) побеждава на „Васил Левски” с
1:0 с гол на Петър Миланов. В тази среща
младият Стоев записва 66 минути. На ре-
ванша обаче класата на парижани си каз-
ва думата и те бият с 5:1, като не оставят
никакви шансове на „железничари-
те”.Стойчо Стоев е част и от историческите
сблъсъци с АПОЕЛ (Никозия) през сезон
1985/86. Първата среща в Кипър завършва
2:2. Редовното време на реванша прик-
лючва при същия резултат и следват про-
дължения. В тях късметът е с Локо (Сф) и
те побеждават с 4:2. Двете попадения са
дело на Гопето Петков. В следващата фаза
столичани отпадат от швейцарския Кса-
макс.Единствения си гол за „червено-чер-
ните” в Европа настоящият треньор на Лу-
догорец бележи срещу Динамо (Тбилиси).
В момента грузинците може и да не всяват
респект, но тогава са един от колосите на
съветския футбол. Все пак през 1981 г.
въпросният отбор печели КНК, а два пъти
е ставал шампион на СССР. Нещо, отдало
се само на свръхсилни отбори. В София
Локо (Сф) побеждава Динамо с 3:1. На ре-
ванша в Тбилиси обаче всичко е срещу
„железничарите” и те отпадат след загуба
0:3. Тази статия е написана без да се знае
изходът от мача срещу „Партизан4, който,
надяваме се да е положителен. А феновете
на „Миньор“ да са горди,че Стойчо Стоев е
бил част от историята и на техния клуб.

не до репешажите за
бронза. Владислав Ме-
тодиев (96 кг) също
стигна до спор за зла-
тото след убедителна
победа на полуфинали-
те. Европейският ни
вицешампион срази с
технически туш - 7:0
само за минута Рус-
там Тотров (Русия),
сребърен медалист от
олимпийските игри
“Лондон 2012”. Преди
това 33-годишият на-
ционал също демонс-
трира отлична форма,
като надделя над чеш-
ки борец с 3:0, а после
размаза с технически
туш - 7:0 норвежец. В
спор за златото оба-

че, Методиев отстъ-
пи срещу бившия № 1
в света и в Европа ун-
гареца Кис. В турнира
стартираха борци от
35 държави, като по-
вечето делегации дой-
доха с по 3-ма и 4-има
състезатели в катего-
рията, включително и
Русия.“”Много съм до-
волен от представяне-
то на момчетата -
заяви старши треньо-
рът Армен Назарян. -
Повечето направиха
по 3-4 срещи. И на то-
зи етап от подготов-
ката се справят доб-
ре, месец и половина
преди световното
първенство

“Спартак” не може да
започне и във “В” група
Спартак (Плевен) няма да започне пър-

венството на Северозападната “В” група.
Новият шампионат стартира на 18 август
(неделя), но до тогава плевенчани няма
да имат необходимото съдебно решение,
удостоверяващо евентуалното бъдещо
преобразуване, чрез сливане с ФК Стор-
гозия. Проблемът идва от късната дата на
общото събрание на ФК Сторгозия – 15
август (четвъртък). На него трябва да се
стигне до очакваното сливане на двата
клуба. Следващият ден – 16 август (петък)
обаче е последният работен за седмицата,
а на 18 август (неделя) започва първенс-
твото.

Именно на 16 август документацията с
решенията от Общото събрание и съста-
вът на Управителния съвет на новия ОФК
Спартак – Плевен трябва да бъдат внесе-
ни в съда и още същия ден да излезе ре-
шението на магистратите. Последното е
невъзможно. Именно затова Спартак
няма да изряден и не може да участва в
първенството. Така от първия кръг отпада
срещата Локомотив (Мездра) - Спартак
(Плевен). При тази ситуация Зоналния съ-
вет на БФС-Велико Търново трябва да
присъди служебна победа на Локомотив
или да отложи срещата за по-късен етап.
За второто обаче трябва да е съгласен и
клубът от Мездра.

„Габер“ пак спечели в контрола
Отборът на „Га-

бер” постигна поред-
ната си победа в кон-
тролна среща след
като през уикенда
спечели със 7:6 в
Кюстенил срещу мес-

тния ФК”Кюстен-
дил”. Това е поредна-
та победа на тима
от „Габер”, който
има успехи над „Чор-
ни” и  „Буря”, равенс-
тво срещу „Бузлу-

джа” и продължава
подготовката си за
есенния дял от облас-
тното футболно
първенство, в което
явно има амбиции да
играе сериозна роля.
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Îáíîâåíàòà çàëà „Ìåòàëóðã” îòâîðè âðàòè
117 хиляди лева струва основният и ремонт

В СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРА-
МЕН ПЕРИОД ПЕРНИЧАНИ
СТАВАМЕ С ЕДНА ИДЕЯ
ПО СОФИЯНЦИ. Една от
спирките на метрото щяла да

дойде почти на границата с Перник. Ра-
дост велика! Сякаш не само са построи-
ли въпросната метролиния, но вече и
сме се повозили на нея без пари. Ама
като ни разправяше преди време Бате
Бойко, че и метро ще ни направи, ние на
майтап го вземахме. Сега да си поси-
пем главите с пепел. Има обаче някои
условности, които не ни дават право да
си хвърляме още сега капите от кеф.
Следващият програмен период е от
2014 до 2020 година. И второ- западна
София не е източен Перник. В такъв
случай Драгичево би следвало да се во-
ди разширен център на София и на Пер-
ник едновременно. Обаче важното е на
тоя етап да се радваме, щото така сме
програмирани.

ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ПРЕОБРАЖЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ ПЕОБРАЖЕНИЕ
НАСТЪПИ В ПЕРНИШКАТА ПОЛИ-
ЦИЯ. Министър Цветлин Йовчев я
преобразува с нов директор. И както са
неведоми пътищата божии, така и моти-
вите- постигнати са успехи в работата,
но са постигнати и слабости. Впрочем,
във вътрешното ведомство преображе-
нията са често явление, та изпреварват
всички божи календари. Например един
бивш полицейски шеф- Владимир Бо-
сев, е преобразуван в зам- кмет на Пер-
ник. Разликата между господното и по-
лицейското преображение е, че при пър-
вото щъркелите почват да се готвят за
отлитане на юг, а при второто по- малки
началници се готвят да долетят като по-
големи.

МИНЬОР УПОРИТО ВЪРВИ ПО
СТЪПКИТЕ НА ЦСКА. ОНИЯ ПОЧТИ
ФАЛИРАХА С АКТИВНО пернишко
участие, нашите- също. Ония направиха
акционерно дружество като животоспа-
сителна операция, нашите тръгват по
техния път. Само че докато при “чорба-
та” то е еално, нашето е засега хептен
виртуално. Някакъв анонимен кръг от
местни бизнесмени щял да купува ак-
ции. Те щяха да помагат на отбора да
остане в А група, ама време е прилики-
те с ЦСКА да свършат.

127 август 2013 г.

Пети сме по брой убийства
за периода 2005 -2010 година

Любомира ПЕЛОВА
България е на пето място по брой на убийства-

та в Европейския съюз за периода 2005-2010 г.,
сочи изследване на Евростат. Челните позиции
са за Литва, Естония, Латвия и Финландия. От-
личници са Словения, Австрия, Германия и Испа-
ния, където килърите са най-неактивни. Като цяло
общият брой на всички видове престъпления у
нас е спаднал. За сравнение: през 2009 г. тех-
ният брой е бил около 138 хил., докато 10 години
преди това те са били около 160 хил.

Страната ни държи стабилна позиция и по отно-
шение на броя на престъпленията, по които има
осъдителна присъда: през миналата година около
40 хил. дела са влезли в съда и 49% са завърши-
ли с осъдителна присъда.

Освен това в рамките на целия ЕС броят на ре-
гистрираните престъпления е намалял през тази
петилетка, по средата на която България и Румъ-
ния се включиха в съюза. Най-много престъпле-
ния е имало в Германия – около 6 млн., а най-
малко в Кипър – около 8000.

ките баскеболисти,
състезателите от
клуба по джудо. След
земетресението през
май 2012-та година
спортното съоръже-
ние пострада тежко и
се наложи цялостно-
то му обновяване.
Стойността на осно-
ния ремонт е 117 000
лв, от които 112 000
лв са осигурени от
Междуведомствена-
та комисия по бедс-
твия и аврии към Ми-
нистерскя съвт, а ос-
таналите пари – от
общинското пред-
приятие „Спортни
имоти”. С парите со-

фийската фирма
„Билд Инженеринг” е
подменила изцяло дю-
шемето и дограмата,
извършила е цялос-
тен ремонт на пок-
ривната конструк-
ция, поставени са но-
ви кошове за баскет-
бол, сменени са пове-
чето седалки за пуб-
ликата. Останалите
ще бъдат монтирани
до есента. Надявам
се, че внай-скоро вре-
ме да успеем и със за-
ла „Дружба”, за да има
Перник изцяло обно-
вена спортна база,
заяви кметът Росица
Янакиева.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера кметът на

Перник Росица Янакие-
ва и шефът на общин-
ското дружество
„Спортни имоти”
Атанас Миладинов
гръмнаха бутилка
шампанско, откривай-
ки обновената спор-
тна зала „Металург”.
На импровизираното
тържество, сред гос-
тите бяха и зам.кме-
та Илинка Никифоро-
ва, треньори на спор-
тните клубове, пол-
зващи залата, млади
състезатели. Домаки-
ните пък ги посреща-

ха по стродавна бъл-
гарска традиция  с по-
гача и мед.

Спортното съобръ-
жение е открито през
1976 година и отто-
гава насам, повече от
три десетилетия не е
виждало друг, освен
козметичен ремонт.
Поосвежавали стени-
те, препобоядисвала
пода, заради течове
пооправяли тук – тм
покрива над залата,
която е оснона база
за възпитаниците на
Спортно училище „О-
лимпиец” и в която
тренират и перниш-

”Водна марка” на СРС-тата
Любомира ПЕЛОВА

Министърът на вътрешните работи Цвет-
лин Йовчев обяви на пресконференция вче-
ра, че в сравнение с декември м.г. под-
слушванията са намалели три пъти. Файло-
вете, получени чрез СРС, пък ще имат за-
щитна “водна марка”. Министърът уточни,
че през 2012 г. само ГДБОП са подслушва-
ли повече, отколкото сега всички служби
взети заедно. Според Йовчев мерките, кои-
то досега са прилагани, не са били на дос-
татъчно добро ниво.

“Няма добър ред за контрол при прилага-
нето и използването на СРС и няма добър
ред по отношение на използване на резул-
тата от СРС-ата. Това неколкократно е уста-
новено от проверки на прокуратурата. Има-
ло е ред преди това, но редът, който е спаз-
ван, е остатък от една стара система”, ко-
ментира Йовчев.

В брифинга, на който ръководството на
МВР представи пред журналисти мерки за
гарантиране на законосъобразността и по-
вишаване на ефективността при прилагане
на СРС-та, участваха и главният секретар
на МВР Светлозар Лазаров и директорът на
специализираната дирекция ДОТО Цветан
Китов.

МВР предвижда въвеждане на защитно-
техническо маркиране („водна марка”) на
аудио-видео файловете, получени в резул-
тат на прилагане на СРС, каза Китов.

Той обясни, че с помощта на „водната
марка”, ако някъде излезе СРС, ще е ясно
къде е правено, от кой и кога.

“Водната марка ще остава дори и при
вземането на фрагмент от файла, както и
при презаписването му. Опитът за премах-
ване на водната марка ще води до премах-
ване на целия файл”, поясни Цветан Китов.

Като първа мярка обаче от МВР оповести-
ха създаването на регистри за контрол - т.е.
всички СРС ще бъдат вписвани и номери-
рани.

предприета от вът-
решния мининстър
Йовчев, който още в
началото на юни от-
страни седем поли-
цейски шефове. Кла-
сацията на уволне-
ните оглави шефът
на СДВР Валери Йор-
данов. Вътрешният
министър Цветлин
Йовчев поиска ос-
тавката му заради
неупражнен и слаб
контрол по случая
контрабандните ци-
гари на Женския па-
зар.

Заради слаби резул-
тати от постовете
им бяха отстранени
и петима от облас-
тните директори на
МВР в страната - ше-
фовете на полиция-
та във Видин, Кюс-
тендил, Монтана,
Плевен и Търговище.
Заради слаб контрол
бе освободен и на-
чалникът на столич-
ното Трето РПУ - Ва-
лентин Симеонов.

Още в първите дни
на юни вътрешният
министър разпореди
бързи мерки и заяви,
че очаква резултати
от останалите поли-
цейски шефове до ме-
сец. Той отрече обви-

ненията, че се прави
чистка. По думите
му ресурсите на МВР
се ползват неефек-
тивно, а дупката в
бюджета е 53 млн.
лв. Йовчев спря прак-
тиката с даренията
в МВР. Междувремен-
но от синдикатите
поискаха част от па-
рите за подслушване
да отидат за запла-
ти. От дни гръмна и
друга новина- но-
вият шеф на вът-
решното министерс-
тво ликвидира еди-
нстеното печелив-
шо поделение на МВР
– СОД.

Отстраняването
на пернишкия дирек-
тор на полицията ве-
роятно също ще бъ-
де мотивирано с не-
задоволителни резул-
тати в дейността.

Комисар Димит-
ров, който е завър-
шил ВНВАУ в Шумен,
специалност «радио-
локация» и право в
Югозападния уни-
верситет в Благоев-
град, пое поста ди-
ректор на ОД на
МВР в Перник през
февруари 2011 г.  До
тогава той е бил на-
чалник на „Охрани-
телна полиция“ в
столицата.

В периода, в който
Валентин Димитров
оглавяваше перншка-
та полиция, в регио-
на бяха проведени
няколко крупни опе-
рации, сред които
„Автокрадците“ и
„Двойниците“. Реа-
лизацията ми доведе
до пресичане на ка-
нал за кражби на ко-
ли. Пак по негово
време бе разкрит и
крупният обир на
златарското ателие
на ул.Търговска».
Именно от тук
тръгна разплитане-
то на мрежата на «О-
пасните» - бандата
на Върбан Борисов –
Боксьора.

Сред минусите на
вече бившия шеф на
пернишката олиция е
проточилото се бли-
зо година рзследване
за убийството на
17-годишната Ми-
рослава Николова.
Неразкрити остана-
ха и убийството на
Венцислав Димитров
- Мечан, няколко
крупни обира като
този на заплатите
на работниците на
ЦОФ и на бивш лик-
видатор на мината,
от чиято къща в Ди-
вотино бяха задигна-
ти над 100 000 лв.

Уволняват шефа на пернишката...
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