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Убедете се
в разликата!

низация П.У.Л.С.”-ка-
за Янакиева.

Чешката делегация
бе представена от за-
местник-кметът по
социалните въпроси,
служители от тамош-
ната администрация,
работещи в социална-
та сфера, както и неп-
равителствената ор-
ганизация SKP- цен-
тър, която е дала иде-
ята за съвместния
проект.

Работната среща бе
водена от заместник-
кметът по здравео-
пазването, социални-
те дейности и сигур-
ността Владимир Бо-
сев.

Гостите бяха запоз-
нати в детайли с Об-
щинската стратегия
за развитие на со-
циалните услуги за
деца и семейства, как-
то и с работата в
конкретните социал-
ни центрове.

Особен интерес у
чешките експерти
предизвика работата
в Социалния център
за рехабилитация и

ÏÅÐÍÈÊ ÏÎÑÐÅÙÍÀ ÃÎÑÒÈ ÎÒ ÏÀÐÄÓÁÈÖÅ
Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.474 лв.

Четвъртък, 12 септември 2013 г., бр. 175 /5291/ год. XXЦена: 0,60 лева

Поводът за посещението на делегацията от побратимения чешки град бе обмяната на добри практики

Белене
трети път

Ако има някой, който да знае
какво ще се случи с проекта „Белене”, той е
или доказан ясновидец, или не е българин. Не-
построената централа за пореден път се ва-
ди като обект за разсъждения, анализи, по-
литически прения и скудоумни приказки.

Веднъж беше договорът с руснаците за
дострояването. После всичко бе анулирано
и удавено в гьола за един милиард. Последва
референдум, на който народът каза „да”,
но далеч не целият народ. Сега новото пра-
вителство каза три пъти „да” и четири
пъти „ще видим” по темата за втората ни
атомна.

Поради липса на друг съществен казус за
диалог, „Белене” си дойде на мястото. Лег-
на като стара жаба в гьола. И въпросният
гьол се превърна в бурно море, където по-
литическите вълни се издигат до висота-
та на опустошително цунами. Яростните
противници взеха да се гаврят по всички
правила на театралното изкуство. При-
вържениците са по-кротки, понеже са мно-
зинство, което не си дава много зор да си
каже думата. А кабинетът продължава да
мисли стратегически между „да” и „ще ви-
дим”, между чужди инвестиции и пари, пад-
нали от небето.  И за трети път „Белене” е
стомната за вода от приказките...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11
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“ÌÈÍÜÎÐ” ÎÒÏÀÄÍÀ
ÇÀ ÊÓÏÀÒÀ

Св. свщмчк
Автоном, еп.

Италийски (Отдание
на Рождество
Богородично)

Любомира ПЕЛОВА
Вчера Перник пос-

рещна гости от поб-
ратимения чешки
град Пардубице. По-
водът за визитата
бе работата по съв-
местен проект по об-
мяна на добри прак-
тики, свързани с де-
цата в риск.

Делегацията, бе
приета от кмета Ро-
сица Янакиева.

„Перник и Пардуби-
це имат дългогодиш-
ни приятелски отно-
шения. Всяка година
разменяме делегации
най-вече в сферата
на културата. Над-
явам се, че за време-
то, в което сте тук,
ще имате възмож-
ност да се запознае-
те със всички со-
циални услуги, кои-
то предоставяме
най-вече за децата В
голям степен тези
услуги предоставя
самата община, но
имаме проекти, кои-
то реализираме съв-
местно с неправи-
телствената орга-

Недостатъчно е да стоиш
на брега на реката
и да искаш да хванеш риба.
Трябва да си донесеш
и мрежа.

ЛАФ НА ДЕНЯ

110 - 300

Предимно
слънчево

хила Ангелова в гра-
да. Случаите са ре-
гистрирани във въз-
растовата граница
5-9 години, между
тях няма епидемична
връзка.  31 годишна
жена е настанена съ-
що в инфекциозното
отделение с диагно-
за остър вирусен хе-
патит А. В Специали-
зираната болница за
активно лечение на
белодробни забол-
явания е настанен 44
годишен мъж от Ра-

Зоя ИВАНОВА
Продължава тен-

денцията на намал-
яване на заболелите
от остри респира-
торни и заразни за-
болявания в Перник
– това става ясно
от информацията
на Регионалната
здравна инспеция в
града за миналата
седмица.  Само три
случая на ентероко-
лит са настанени в
Инфекциозното от-
деление на МБАЛ Ра-

Намаляват болните от инфекции

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

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

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

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

“Съперник” чака вашите предложения на адрес:
sapernik_n@yahoo.com или sapernik_92@abv.bg.домир с диагноза ту-

беркулоза. Няма ре-
гистрирани епиде-
мични взривове и
взривове от вътре-
болнични инфекции
на теритотията на
гр. Перник и облас-
тта. През седмица-
та в Д НЗБ са извър-
шени 50 проверки,
от които 45 по спаз-
ване на противоепи-
демичен режим на ра-
бота и 5 по спазване
на забраната за тю-
тюнопушене.

интеграция на незр-
ящи и Дома за деца с
увреждания „Добро
сърце”. Гостите се
интересуваха кой фи-
нансира социалните
услуги и как община-
та работи съвместно
с неправителствени-
те организации.

Те бяха запознати и
с приемната грижа.
Програмата им про-
дължи в следобедни-
те часове  с посеще-
ние на отдела за Зак-
рила на детето в ди-
рекцията по социално
подпомагане.
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Çàñåäàâà Îáëàñòíèÿò ñúâåò çà ðàçâèòèå â Ïåðíèê
От община Перник и Бюрото по труда направиха своите препоръки

Временно спират
влаковете между
Радомир и Земен

Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Под председателс-

твото на областния
управител арх. Михаил
Михайлов, бе проведе-
но първото заседание
на Областния съвет
за развитие на област
Перник. На него бе ре-
гионалната „Страте-
гията за ученето през
целия живот” за пе-
риода 2013 – 2020 го-
дина. Обсъдена бе син-
хронизацията на Об-
ластната стратегия
за развитие на област
Перник през новия
прогамен период 2014
– 2020година с общин-
ските планове за раз-
витие и Интегрира-
ния план за градско
възстановяване и раз-
витие на град Перник.

Членовете на Съве-
та се запознаха с пос-
тъпилите предложе-
ния от страна на об-
щина Перник и от ди-
рекция „Бюро по тру-

Трима са кандидатите за одит по
пътна безопасност на проекти
Силвия ГРИГОРОВА

В Агенция „Пътна
инфраструктура“ от-
вориха постъпилите
оферти за определяне
на изпълнител за про-
веждане на одит по
пътна безопасност на
етап „преди въвежда-
не в експлоатация” и
на етап „начална ек-
сплоатация” на проек-
тите, финансирани по
Оперативна програма
„Транспорт” 2007-
2013 г., с 5 обособени
позиции. Обособените
позиции са:

х/ Обособена пози-
ция №1 – Проект
„Доизграждане на ав-
томагистрала „Тра-
кия”, Лотове 2, 3 и 4,
BG161РО004-2.0.01-
0004, състоящ се от
следните участъци:
Лот 2 Стара Загора –
Нова Загора; Лот 3 Но-
ва Загора – Ямбол; Лот
4 Ямбол – Карнобат .

х/ Обособена пози-
ция №2 – Проект „Ав-

томагистрала „Хе-
мус”, участък СОП –
пътен възел Яна”;

х/ Обособена пози-
ция №3 – Проект „Ав-
томагистрала „Стру-
ма”, Лот 1, Лот 2 и
Лот 4”, състоящ се
от следните участъ-
ци: Лот 1 Долна Ди-
каня – Дупница; Лот 4
Сандански – Кулата;

х/ Обособена пози-
ция №4 – Проект „Ав-
томагистрала „Мари-
ца”, Лот 1 и Лот 2”,
състоящ се от след-
ните участъци: Лот 1
Оризово – Димитров-
град; Лот 2 Димит-
ровград – Харманли ;

х/ Обособена пози-
ция №5– Проект
„Път Е-85 (²-5) „Кър-
джали- Подкова”, със-
тоящ се от следните
участъци: Път ²-5
Кърджали–разклон
Джебел – реконструк-
ция и рехабилитация;
Път Е-85 (²-5) Разклон
Джебел – Подкова –

ново строителство и
пътна връзка „Фоти-
ново”.

  Отворените офе-
рти по реда на пос-
тъпването им в дело-
водството на АПИ са
от: Консорциум „Мос-
ти-ИКП“ / участва по
позиции 1, 2, 3, 4, 5;
ДЗЗД „Одит ПБ“ /
„Мотт Макдоналд Ли-
митид“, „Транскон-
султ-22“ ООД и „Път-
проект“ ЕООД/ уча-
ства по позиция 5;
ДЗЗД „Пътна безопас-
ност“ /„Мотт Макдо-
налд Лимитид“, „Тран-
сконсулт-22“ ООД и
„Център за пътни из-
следвания – ЦПИ“ АД/
участва по позиции 1,
2, 4.

 Проектът се съфи-
нансира от Кохезион-
ния фонд на Европей-
ския съюз и държав-
ния бюджет чрез Опе-
ративна програма
„Транспорт“ 2007-
2013 г

Пациенти искат център за
пулмонална хипертония

Зоя ИВАНОВА
Българското общество на пациентите

с пулмонална хипертония и Национал-
ната пациентска организация подготвят
проект за създаване на център за лече-
ние на болни с пулмонална хипертония.
Предложението ще бъде внесено в
близко време в МЗ, за да започнат об-
съждания и да се стигне до приемането
на модел, който ще бъде най-адекватен
за решаването на проблемите на тази
група болни у нас. Ще бъде използван
моделът, приложен от Европейската
асоциация за пулмонална хипертония
PHA Europe в пет европейски държави,
като брошурите с въпросниците ще бъ-
дат раздавани ни нашите болни в чети-
рите центъра по пулмонална хиперто-
ния, където се оформят протоколите за
получаване на лекарства. Очакванията
на пациентските организации са след
обобщаване на данните от проучването
да бъдат ясно дефинирани потребности-
те и нагласите на тези болни и да се на-
сочат усилията на лекарите и здравната
администрация към изграждането на 
действащ мултидисциплинарен център
от съвременен тип. Тази структура
трябва да обединява специалисти от
различни области – кардиолози и инва-
зивни кардиолози, пулмолози, образни
и лабораторни диагностици, анестезио-
лози, инфекционисти, ревматолози и
всички останали, които имат отношение
към диагностиката и лечението на бо-
лестта, категорични бяха медици и па-
циенти. Според експерти в областта е
важно да се спазва абсолютно точно
европейският протокол, утвърден в гай-
длайна на Европейското кардиологично
дружество и постепенно да се върви
към създаването на регистър на па-
циентите.            Засега се знае, че бол-
ните с идиопатична форма на заболява-
нето у нас са около 70, но няма точна
информация за пациентите, които са
развили заболяването като вторично по-
ради наличието на друга сериозна бо-
лест – вродено сърдечно заболяване,
склеродермия, HIV-инфекция, чернод-
робно заболяване и пр.

да”, които вече са от-
разени в новия стра-
тегически документ.

От общинската ад-
министрация препо-
ръчват в стратегия-
та да се включат мер-
ки, с които да се вклю-
чат ресурсите на Ев-
ропейския политехни-
чески университет в
града във формите на
формално обрасова-
ние и тяхното усъ-
вършенствено и съв-
местно с бизнеса да
се проучат от какви
точно кадри има нуж-
да регионът, както и
провеждането на
част от студентски-
те стажове в местни
фирми.

Сред препоръките,
направени от дирек-
ция „Бюро по труда”
са уточнение кой и на
какъв период от вре-
ме ще прави анализ на
тенденциите на тру-
довия пазар, да се из-

ясни кой ще провежда
курсовете за профе-
сионална квалифика-
ция, да бъдат уточне-
ни ангажиментите на
отделните институ-
ции и неправителс-
твени организации.
Препоръчват и да се
доразвие течата за
валидиране и серти-
фициране на придоби-
тите знания и умения
в процеса на самос-

тоятелното учене.
От институцията
препоръчват и да се
отстрани допусната
в ОПР група грешка,
според която в регио-
на Бюрата по труда
били две, докато в
същност има само ед-
но.

Поради липса на
необходимия кворум,
„Стратегията за уче-
нето през целия жи-

По технологични причини, ще бъде
прекъснато движението на влаковете в
участъка между гарите Радомир и Зе-
мен в интервала от 8:30 часа до 15:40
часа на 12, 13 и 15 септември, съобщи-
ха от пресцентъра на “Холдинг Българ-
ски държавни железници” ЕАД.

Ще бъде променен графикът на един
бърз и пет крайградски пътнически вла-
ка, които пътуват от София за Кюстен-
дил, между Радомир и Кюстендил, как-
то и между Перник и Кюстендил. Пора-
ди прекъсването на влаковото движе-
ние в участъка между гарите Радомир и
Земен сутрешният бърз влак от София
за Кюстендил ще се движи до гара Ра-
домир. Три крайградски пътнически
влака, които пътуват между Радомир и
Кюстендил, ще се движат само между
Земен и Кюстендил. Други два край-
градски пътнически влака, които пъту-
ват от Перник за Кюстендил и от Кюс-
тендил за Перник, ще се движат от Пер-
ник до Радомир и съответно от Кюстен-
дил до Земен.

За осигуряване на транспортно об-
служване за клиентите на „Холдинг
Български държавни железници” ЕАД
ще бъдат осигурени автобуси, които да
превозват пътниците от посочените вла-
кове в участъка между гарите Радомир
и Земен.

След превозването на пътниците с ав-
тобуси, те ще имат възможност да про-
дължат своето пътуване с железопътен
транспорт чрез осигурените от нацио-
налния железопътен превозвач един
допълнителен бърз влак от Земен за
Кюстендил и два допълнителни край-
градски пътнически влака от Радомир
за Перник и от Земен за Кюстендил.

Увеличен брой
на заболелите от
лаймска болест

Зоя ИВАНОВА
Според обявената статистика на Ре-

гионалната здравна инспекция  мина-
лия месец август тази година са регис-
трирани четири пъти повече заболели от
лаймска болест в следствие на ухапва-
ния от кърлежи. Гадините са вкарали в
болница миналия месец 5 човека. През
август 2012 г. с лаймска болест е бил
само един.

Статистиката на РЗИ сочи още, че
през август един човек е заболял от
стрептококов менингит. Миналата годи-
ната никой не е пипнал тежката зараза.
6 души са пипнали хепатит през осмия
месец на тази година, срещу 7 за мина-
лата.Със силно разстройство в инфек-
циозното отделение на пернишката бол-
ница са лекувани 25 души, сочи статис-
тиката на РЗИ.Спрямо миналата година
обаче болните от ентероколит са почти
двойно по-малко. През август 2012 г.
заразата е повалила 41 човека. Повече
са били и болните от дизинтерия. Мина-
лата година от болестта са се заразили
2-ма души, а тези – само едни. През ав-
густ 2012 г. 6 човека са се тръшнали от
ротавирусен гастроентерит. Този август
бройката им е 4.

вот” (2013 – 2020 г.)
бе приета с неприсъс-
твена процедура. 

На заседанието бяха
обсъдени необходи-
мостта и възможнос-
тите за синхрониза-
ция между Областна-
та стратегия, общин-
ските планове и Ин-
тегрирания план за
градско възстанов-
яване и развитие на
град Перник.
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Àòàêà íàñòîÿâà çà íåóòðàëèòåò çà Ñèðèÿ
Страната ни не бива да се включва по никакъв начин в евентуални действия там

Смяната на кадри в
Областната администрация

е нормално
Зоя ИВАНОВА

Зоя ИВАНОВА
В деня в който се

навършват 12 годи-
ни от атаките на 11
септември на теро-
ристи от Ал Кайда
над Ню Йорк, при
които загинаха над
3000 човека, доживя-
хме да видим един
голям парадокс. Във
войната срещу за-
конното правителс-
тво на Сирия амери-
канското правителс-
тво и Барак Обама са
съюзници с Ал Кайда,
които воюват срещу
режима на Асад. САЩ
подкрепя тези, кои-
то взривиха кулите
на 11 септември.То-
ва говори достатъч-
но красноречиво за
морала на американ-
ското правителство
– това каза вчера на
нарочна пресконфе-
ренция лидерът на
областната струк-
тура на Атака в Пер-

ник Румен Ваташки.
Позицията на поли-
тическа партия Ата-
ка е за пълен неутра-
литет на България
по отношение на
конфликта в Сирия.
Известна е подкре-
пата на Русия към
сирийското прави-
телство, а история-
та ни учи, че винаги
когато България е
заставала срещу Ру-
сия, е губила, каза
ощe Ваташки.

На пресконферен-
цията бяха поканени
жители на три маха-
ли от Перник, които
да споделят пробле-
мите си. Според тях
ако се даде гласност
на това, което имат
като проблеми от го-
дини, може да се на-
мери някакво реше-
ние на проблема им.
Оказа се че в 21 век е
възможно хора да жи-
веят месеци наред

без вода, ток и
всякаква връзка и ко-
муникации. Това са
Парлева махала, Шу-
мака и Радева махала.
Всичките се намират
в района на рудник
„Бела вода”.„Не е нор-
мално в 21 век да сме
без ток и вода. Пла-
щаме данъци, а стоим
на тъмно. Караме во-
да с колите си. В маха-
лата има малки деца,
възрастни хора и ин-
валиди”, твърди
Христо Ангелов от
Парлева махала.Проб-
лемът с електричес-
твото възникнал на
1 август. До тогава
ток имало. Къщите в
махалата, които са
около 10, се захранва-
ли от мината.  Те би-
ли закачени към пред-
приятието още пре-
ди 15 г.  Докато руд-
ника бил към Минна-
та дирекция тока се
засичал редовно. Пре-

ди време обаче мина-
та в „Бела вода” била
отдадена на конце-
сия на друг.  От то-
гава засичането ста-
вало веднъж годиш-
но, а местните се
оказали с дълг от
10 000 лв.  за 2 годи-
ни. „Толкова дължим
цялата махала. Пада
се по 1000 лв. на се-
мейство. Това не е
нормално. Няма как
да изгорим толкова
ток”, категорични са
п о т ъ р п е в ш и -
те.Проблемът с
пътя също бил се-
риозен. За да стиг-
нат до имотите си,
хората минавали по
черен път. Затова
те настояват той
да бъде засипан с ча-
къл.Идентични са
проблемите и на ос-
таналите две махали.
В Радева нямало ток
от 2 години. Там оба-
че били само 4 къщи,
а хората се изселили
заради липсата на
електричество и во-
да.Решението пък би-
ло в споразумение
между ЧЕЗ и мината
в Бела вода,
твърдят засегнати-
те. Хората в трите
махали искат да си
открият индиви-
дуални партиди и да
се захранват с ток
от електроразпраде-
лителното дружес-

С 13 лева „по-скъпи”
първолаците тази есен

Любомира ПЕЛОВА
Родителите ще заделят средно по 354

лв., за да подготвят децата си за първия
учебен ден. Сумата е с 13 на сто по-висока
спрямо миналогодишната. Най-скъп обаче
излиза ученикът в София. Там за подготов-
ката за новата учебна година ще се похар-
чат средно около 407 лева, сочат данни от
проучване на кредитните карти Visa, прове-
дено в десетте най-големи града в страна-
та. Според него разходите за учениците
нарастват с увеличаване на възрастта. По-
купки за гимназисти между 9-и и 12-и клас
са с около 24 на сто по-високи от средните
и стигат до 440 лв. Майките и татковците на
първолаци възнамеряват да отделят около
380 лв. за малчуганите си. Най-скромни
пък ще бъдат родителите на ученици от
трети до шести клас, които ще похарчат
337 лв. Всяко трето семейство пести дълго
време, за да посрещне разходите за нача-
лото на учебната година. Друга една трета
пък са достатъчно заможни, за да напаза-
руват на своя ученик. Точно 10 на сто раз-
читат на кредитните си карти, а 7% теглят
банков заем, за да посрещнат разходите.
Все повече родителите избират да пазару-
ват онлайн за първия учебен ден – 30%. То-
ва са най-вече майки и татковци на въз-
раст между 36 и 45 и имат едно дете, което
е първи или втори клас. Родителите пазару-
ват онлайн най-вече обувки, дрехи и рани-
ци. Учебниците традиционно се плащат в
брой. Едва 8% от майките и татковците ще
използват електронни пари при закупува-
нето им. Това вероятно се дължи на факта,
че учебниците често се купуват от книжни-
те борси или втора ръка от по-големите
ученици.

тво.  За целта обаче
от ЧЕЗ е необходимо
да изградят ново
трасе. Местните
признават, че до мо-
мента не са подавали
искане до енергодру-
жеството за подоб-
но нещо.

На пресконферен-
цията хората носеха
куп преписки, под-
писки от жители на
махалите до съот-
ветните инстанции.
Имаше и писма от
съда, които доказва-
ха, че има и изгубени
дела, касаещи  собс-
твеността на земи
в този район, който
е на около 3 км. от
центъра на Перник.
Беше показано и пис-
мо-отговор от
страна на община
Перник в което се
казва, че парцелите
в Парлева махала не
са включени в кадас-
тралния план, че са
земеделски земи.
Впоследствие се ока-
за, че за постройки-
те там е плащано и
данък и такса смет..
Което няма как да се
получи ако парцели-
те са земеделски.
Много проблеми,
много неясноти,
които със сигур-
ност няма да се ре-
шат от това, че ще
им бъде дадена глас-
ност чрез медиите.

Продават част от “Български пощи”
Силвия ГРИГОРОВА

Синдикатите в
„Български пощи”
подготвят протес-
тен митинг на 25
септември в София,
а от 2 октомври
всички пощи в стра-
ната ще стачкуват
ефективно. Това ин-
формираха от Синди-
калната федерация
по съобщенията към
КНСБ . Причината за
това е в готвената
приватизация на
49% от държавната
фирма. Информация-
та затова дошла от
министър Данаил Па-
пазов, твърдят син-
дикалистите. Според
тях в момента се
търсел стратегичес-
ки партньор.

„За нас, пощенци,
това е скрита прива-
тизация”, заявява
председателят на
Синдикалната феде-
рация на съобщения-
та към КНСБ-Георги
Бочев във нарочен
факс до синдикалните
структури в страна-
та. Според него дър-
жавният пощенски
оператор умишлено
се тласкал към фалит,

за да бъде привати-
зиран на безценица.

  Информацията
за търсенето на
с т р а т е г и ч е с к и
партньор дошла на
среща между синди-
катите и транспор-
тния министър Да-
наил Папазов в нача-
лото на месеца по
повод неизплатени-
те субсидии на по-
щите за 2011 и 2012
г., които възлизат
на близо 35 милиона
лева. Причината за
загубите на пощите
са няколко хиляди
нерентабилни по-
щенски станции в
страната, които
обаче по еврорегла-
ментите България е
длъжна да поддържа
– като например
универсалната по-
щенска услуга за
бедната част от на-
селението. „Държа-
вата, съгласно евро-
пейска директива, е
длъжна да поддържа
този пакет от най-
необходими пощен-
ски услуги за оби-
кновения човек –
най-малко 5 дни в
седмицата, във

всички 5200 населе-
ни места в страна-
та, в студ или пек.
От 2981 пощенски
станции близо 1800
са губещи”, твърди
Георги Бочев. „Ние
сме едно от най-го-
лемите държавни
предприятия с око-
ло 12 000 служите-
ли. Средната брутна
заплата е 530 лв., а
пощальоните ра-
ботят на минимална
заплата – по 350.
От 2.3 милиона пен-
сионери в страната,
пощите разнасят
пенсиите на 1.5 ми-
лиона души“, твър-
ди синдикалният ли-
дер. Според него го-
дишният оборот на
държавното пред-
приятие е около 130
милиона лева или
под 25% дял от паза-
ра на пощенски услу-
ги в България. При-
тесненията на син-
дикалиста са, че
след приватизация-
та на „Български по-
щи” няма да се наме-
ри частник, който
да поеме тази уни-
версална услуга, за-
щото тя е губеща.

От политическа партия Атака приемат
спокойно случващото се в областната ад-
министрация в Перник.  Това каза Румен
Ваташки, областен председател на Атака.
Това по повод изнесените данни  и комен-
тарите за съкращенията в областната адми-
нистрация.  Според него не се случва нещо
по различно от това, което е ставало и в ми-
налото след парламентарни избори в Бъл-
гария. Имаме ново правителство, назначен
нов областен управител, който е длъжен да
провежда политиката на правителството на
територията на областта. Естествено е че
той не може да осъществява тази политика
с кадрите на ГЕРБ в областната управа. Той
трябва да работи с хора на които има дове-
рие, а не да работи с кадри, които да сабо-
тират работата му. Още повече че служите-
лите които сега се освобождават от облас-
тната управа са назначавани заради членс-
твото си в политическа партия ГЕРБ, а не
заради големия си професионализъм

Одобрена е оптимизация
на администрацията

на МОСВ
Силвия ГРИГОРОВА

С промени в Устройствения правилник на
Министерството на околната среда и водите
правителството направи вътрешно прес-
труктуриране и оптимизация на щатовете в
администрацията на ведомството. Общата
численост на персонала е намалена от 450
на 436  като 10 от освободените 14 щата ще
преминат към новото Министерство на ин-
вестиционното проектиране.

  Вътрешната щатна оптимизация се налага
поради отпадане на функциите на някои от
дирекциите и необходимост от укрепване на
капацитета на други. Най-значително е нама-
лението на числеността на дирекция „Евро-
пейски и международни проекти” с оглед на
приключването на проектите, финансирани от
ИСПА. В същото време се разширяват ком-
петенциите на дирекция „Правно-нормативно
обслужване и обществени поръчки”, което
налага увеличаване на щатовете в нея. Уве-
личение на отговорностите и на щатовете има
и в дирекция „Стопанска дейност, човешки
ресурси, канцелария и информационно об-
служване”, която отговаря за реализирането
на мерките от пътната карта към Стратегията
за електронно управление в сектор Опазване
на околната среда на Република България,
както и за ефективното управление на недви-
жимите имоти, предоставени за управление
на министерството.

Политическият кабинет се намалява с три
щатни бройки. С цел подпомагане на рабо-
тата му се създава възможност по опреде-
лени въпроси министърът да назначава към
него съветници по трудово правоотношение.
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“Ñèãíàë” çàáèâàò â Ïåðíèê, ñòÿãàò ñå çà ÑÀÙ
Бандата гостува в града ни с актуалния си състав

Виктория СТАНКОВА
Концертът на “Си-

гнал” днес в Перник е
сред последните от
националното турне
на групата, която та-
зи година в чест на 35

годишния си юбилей,
обиколи цялата стра-
на. Остават им Шаб-
ла и Враца, а в начало-
то на октомври ще
прелетят зад океана
за срещи с българска-

та публика в няколко
града в Америка. Пър-
вият концерт е на 11
октомври в Чикаго,
след това ще ги пос-
рещнат многобройни-
те им фенове в Ню
Йорк, Лас Вегас и Лос
Анджелис.

Кулминацията на
тазгодишната кон-
цертна поредица е на
сцената на зала “Аре-
на Армеец” на 27 ноем-
ври.  За тогава група-
та е подготвила спе-
циална изненада за
своите най-верни фе-
нове. За първи път
от повече от десет
години “Сигнал” ще се
съберат в оригинал-
ния си състав. На сце-
ната заедно с настоя-
щите членове на  гру-
пата, ще излязат Ру-
мен Спасов, който на-
пуска групата през

1991 г. и Христо Лам-
брев, който не е в
бандата от 2002 г.
От сцената на “Аре-
на армеец” “Сигнал”
ще изпълнят първа-
та си песен “Любов”,
която прозвучава по
радиото през 1987 г.

В Перник “Сигнал”
гостува с актуалния
си състав - роденият
в Радомир Владимир
Захариев на барабани-
те, китаристът Але-
ксандър Мариновски,
басистът Георги Яне-
в и фронтменът Дан-
чо Караджов. Почита-
телите на бандата
ще чуят тази вечер
всички свои любими
парчета, които са хи-
тове вече няколко де-
сетилетия, както и
най-новите им парче-
та. Това ще бъде пър-
вият концерт, който

Признават наши документи в
22 европейски държави

Любомира ПЕЛОВА
Правителството предлага на Народното

събрание да ратифицира Конвенцията за из-
даване на многоезични извлечения от актове
за гражданско състояние. Присъединяването
на България към Конвенцията ще даде въз-
можност на длъжностните лица по граждан-
ско състояние в общинските администрации у
нас да издават извлечения от актове по граж-
данско състояние (удостоверения за ражда-
не, за брак и за смърт), които ще бъдат приз-
навани и ще имат пряко действие на терито-
рията на останалите страни по Конвенцията.
Това са Германия, Австрия, Белгия, Испания,
Франция, Гърция, Италия, Люксембург, Хо-
ландия, Португалия, Швейцария, Турция, Сло-
вения, Хърватия, Република Македония, Бос-
на и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна го-
ра, Молдова, Литва и Естония.

Присъединяването на България към Кон-
венцията е в изпълнение на правителствената
политика за облекчаване на административ-
ното обслужване на гражданите.

Всекидневно много хора се обръщат за съ-
действие по регистрация на граждански съ-
бития както към българските задгранични
представителства, така и към местните длъж-
ностни лица по гражданско състояние. Съ-
ществуването на възможност за регистрация
на гражданските събития на базата на унифи-
циран документ, издаван въз основа на Кон-
венцията, ще улесни българските граждани
като изключи необходимостта да му се
правят допълнителни заверки и ще защити
техните интереси при пребиваването им на те-
риторията на чужда държава.

Водата в България може
да поскъпне с 40
на сто до 2020 г.

 Силвия ГРИГОРОВА
  Водата в нашата страна може да поскъпне

с до 40 на сто до 2020 година. Това заяви в на-
ционален ефир  заместник-регионалният ми-
нистър Добромир Симидчиев. До това увели-
чение на тарифите, според него,  вероятно ще
се стигне заради необходимостта от инвести-
ции в сектора. По думите на Добромир Си-
мидчиев над 60% от водопреносната мрежа в
страната е остаряла. Необходими са близо 12
млрд. лв. за цялостна подмяна на инфрас-
труктурата.

Една трета от парите могат да бъдат осигу-
рени от европейските фондове. Останалото
обаче трябва да е за сметка на ВиК дружес-
твата, което неминуемо ще се отрази върху  с-
метките на потребителя, поясни заместник-
министърът.

Перник не прави изключение от тази кон-
статация. При нас водоснабдителната мрежа
е напълно амортизирана, поради което авари-
те непрекъснато се увеличават. Другият се-
риозен проблем са загубите по мрежата, кои-
то се движат между 60-80 на сто. Перник е
сред градовете, които имат шанса да про-
менят тази ситуация след реализирането на
водния проект, който се финансира със средс-
тва от ЕС. Той ще позволи да се модернизира
пречиствателната станция за отпадни води и
да се изгради канализация в районите, къде-
то тя липсва.

Няма да затварят
границата засега

Любомира ПЕЛОВА
Затварянето на границата е изключи-

телно крайна мярка,  каза министърът
на вътрешните работи Цветлин Йовчев,
във връзка с проблема с бежанците, ид-
ващи в България.„Не мисля, че в мо-
мента ситуацията налага да се обмисля
такъв вариант. Ако се наложи такова
затваряне, имаме разчети и можем да
го осъществим. Такъв вариант към мо-
мента не се обмисля”, допълни вътреш-
ният министър Йовчев.

„Проведох среща в понеделник, с ев-
рокомисаря Кристалина Георгиева, и
комисаря Сесилия Малмстрьом, за бе-
жанците. Имаме договореност, че ще
получим техническа помощ от органи-
зацията на ЕС, която отговаря за нас-
таняването на бежанци. Нямаме доста-
тъчно опит, в това отношение. Имаме
уверение, че се търсят възможности за
финансиране на България. Възможно е
да получим и пряка финансова помощ,
която да ни помогне да решим пробле-
мите, пред които е изправена нашата
държава. Ако се наложи, ще можем да
се възползваме от европейската соли-
дарност”, каза още министър Йовчев.

По думите му, активно се подготвят
срещи с министерствата на вътрешните
работи на Турция и Гърция, за разреша-
ването на проблемите с бежанците от
Сирия. Държавна агенция за бежанците
работи за осигуряване на преводачи.
„Предприети са всички необходими
мерки. В много кратки срокове, ще мо-
жем да кажем, че сме овладели ситуа-
цията”, добави министър Йовчев.

„Чужденците, които нелегално са пре-
минали границата, са извършили прес-
тъпление. По закон сме длъжни да за-
държим тези хора. Законовият срок е 6
месеца за придобиване на статут бе-
жанци, ние сме го свели до 3 месеца.
Съвсем скоро ще предложим конкретни
мерки”, посочи министърът на вътреш-
ните работи.

Министър Йовчев посочи, че за из-
дръжката на 10 хиляди бежанци, са
необходими повече от 10 млн. лв.

Както вече писа „Съперник”, част от
имигрантите, търсещи спасение в За-
падна и Централна Европа се опитват да
намерят път през границата ни със Сър-
бия, което наложи откриването и на вто-
ри контролно-пропускателен пункт в
трънското село Филиповци.

ще оживи Лятното
кино в Перник. След
възстановяването на
откритата сцена то-
ва лято там се със-
тояха няколко кино
прожекции в рамките
на фестивала “София
Филм Фест” и детско
шоу  с участието на
Боби Шоу и Доктор
Джакел. След седмица
на 17 септември в
Лятното кино ще гос-
туват звездите на
музикалния театър
“Стефан Македонски”
с мюзикъла “Лелята
на Чарли”. Сезона ще
закрият популярни
хип-хопъри, сред кои-
то Лео, Део, Играта,
Рафи и Лора Караджо-
ва. Концертите се ор-
ганизират от ОбМД в
Перник със съдей-
ствието на Община
Перник. 

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н
2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков”, №1,

тел.: (07731) 2265
 

О Б Я В Л Е Н И Е
Уведомяваме Ви, че с Решение №

128 / 22.08.2013г. е одобрено задание
по чл.125 от ЗУТ и дадено съгласие
за изработване на ПУП за имот №
168006 в землището на с.Слишовци.

Със съдържанието на реше-
нието може да се запознаете в отдел
”Устройство на територията” в общи-
на Трън, адрес гр.Трън, пл.”Вл.Трич-
ков” № 1.

 Решението не подлежи на ос-
порване съгласно чл. 124б, ал.4 от
ЗУТ.

ОБЩИНА ТРЪН

НСТС одобри подготвените промени
в ДОПК и в Кодекса на труда
  Силвия ГРИГОРОВА

Националният съ-
вет за тристранно
сътрудничество вче-
ра обсъди законоп-
роекти за изменение
и допълнение на Да-
нъчно-осигурителния
процесуален кодекс и
на Кодекса на труда,
както и промени в На-
редбата за условията
и реда за извършване
на посредническа дей-
ност.

 Промените в На-
редбата бяха приети
единодушно. Подкре-
пени бяха и измене-
нията в кодексите ка-
то забележките на со-
циалните партньори
бяха в посока на за-
дълбочаване на про-
мените и за доизя-
сняване на допълни-
телни въпроси, заяви
след заседанието ви-
цепремиерът Зинаида
Златанова, която
п р е д с е д а т е л с т в а
НСТС. Тя посочи, че
тристранният съ-
вет е избрал за замес-
тник-председател от
квотата на синдика-
тите президента на
КНСБ Пламен Димит-
ров. Социалните
партньори са оценили
като положителна
практика обсъждане-
то в НСТС на законоп-
роекти в пряка връз-
ка с неговите консул-
тативни функции,
които са внесени от
народни представи-
тели. На това заседа-
ние на тристранката
за първи път беше
разгледеждан такъв

проект – изменения-
та в КТ, които се от-
насят до въвеждане-
то на нов вид отпуск
за социална адапта-
ция и отглеждане на
дете при пълно оси-
новяване, са подгот-
вени от депутатите
Захари Георгиев, Кор-
нелия Нинова и Жара
Пенева-Георгиева.

 Социалните парт-
ньори одобряват ид-
еите, заложени в
проекта, но имат за-
бележки по начина, по
който се предлага ре-
шаването на този
въпрос, посочи минис-
търът на труда и со-
циалната политика
Хасан Адемов. Той до-
пълни, че работата
по промените в КТ ще
продължи и недоизя-
снените моменти ще
бъдат изчистени.

  Подкрепени бяха и
промените в ДОПК за
усъвършенстване на
единната сметка и
въвеждане на механиз-
ма за обратно начисл-
яване на ДДС за зър-
нени и технически
култури. „Съгласни

сме, че промените са
крайно недостатъч-
ни, но въпросът про-
дължава да стои от-
ворен. «Първоначал-
ните мащаби на хаоса
са намалени и целта
ни е да въведем макси-
мално облекчена про-
цедура, но тя трябва
да бъде технически
обезпечена и да не бъ-
де за сметка на избо-
ра на всяко от лицата
кое от задълженията
си да погаси”, подчер-
та заместник-минис-
търът на финансите
Людмила Елкова.

  За бързо въвежда-
не на промените, ма-
кар и ограничени, се
обявиха и работода-
телите. „Това, което
се обсъди днес, е по-
лезно за бизнеса и
трябва да се приеме
по-бързо. Сегашните
промени не затварят
пътя към ново раз-
глеждане на проблема,
което да доведе до
решаването му”, зая-
ви Васил Велев от
Асоциацията на ин-
дустриалния капитал
в България.



076/60 04 15
0888/222 656
0879/460 763

Рекламно  приложение

Четвъртък, 12 септември 2013 г., брой 175 /5291 / година XХ

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

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

www.pernishkiimoti.imot.bg
pernishkiimoti@abv.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
2. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
3. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
10. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
11. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
12. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, лукс, 52  кв. м, нап. обзаведена, ет. 4  - 450 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв.
4. Двустаен, Пашов, лукс, нов, ет. 2, обзаведен - 400 лв.
5. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
6. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
7. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 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.

Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

 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.
3. Двустаен, Изток, Албените, обзаведен - 130 лв.

1. Гарсониера, Изток, до ДСК, юг, тх., тер., -  27 500 лв.
2. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
4. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
5. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
7. Двустаен, Албените, ет. 3, 1 тер. - 39 000 лв.
8. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
9. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
10. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
11. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
12. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
15. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
граж, пл., дв. 830 кв-.м - 27 000 лв.
16. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
17. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
18. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
19. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
20. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
21. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
22. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
23. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
24. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
25. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
26. 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, Тв. ливади, обзаведен, без ТЕЦ, до БИЛЛА - 160 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
6. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
7. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
8. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
9. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВИ СГРАДИ:
1. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни - 400 евро/кв.м

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана - 12 900 лв.
2. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
3. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
8. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.
9.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5 - 130 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, лукс - 330 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. нап. обз.- 250 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.
6. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.
7. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
5. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 39 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
10. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
16. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
18. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
19. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
20. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
21. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
22. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
23. 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.

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

ЕПК, ет. 4 -
40 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237
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ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер., юг - 25 200 лв.
6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
7. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., добър блок - 30 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., комуникативно място - 27 000 лв.
7. Изток, ет. 4, 72 кв. м, тх., пл., 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
4. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
5. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби, II-ри ет., 3 спални
+ сан. възел, завършена обитаема,
целогодишен достъп - 39 000 евро
6. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
7. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
8. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

0888/689 535
КУПУВА:

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА
 И ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg
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ЗАПЛАЩАНЕТО

НА КАРЕТАТА

ЗА ИМОТИ,

ЩЕ БЪДЕ

ОТ 09.09.2013 Г.

 ДО 13.09.2013 Г.

 /В ОФИСА/



Имоти, реклами8 12 септември 2013 г. Съперник

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Пашов, ТЕЦ - 21 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

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

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 17 000 лв.
10. Радомир, Арката, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 25 000 лв.

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

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

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино, необзаведена - 170 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - по договаряне
3. Двустаен, Тева, необзаведен, без ТЕЦ, ет. 1 - 170 лв.
4. Етаж от къща, над Автогарата, кв. Ралица - 130 лв.
5. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА ВАШАТА

РЕКЛАМА

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А (до

винпром) 076/60 85 85

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,
дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Фирма търси
оператор на

бетонов възел
със стаж

- тел. 0888/351 864

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260
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Продавам гарсониера, Център, 46
кв.м, ет. 7, с прекрасно изложение,
33 000 лв. - тел. 0887/997 007

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Търся шофьор на тежко-товарен
камион - 0877/668 440

Продавам, разтегателен ъглов
диван, на два месеца, кожа+дамаска,
винено червен, цена по договаряне -
тел. 0897/081 071

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÅÄÀ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

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

1300 кв.м - 27 000 лв-

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

- до 55 000 лв.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м -
30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 45 000 лв.

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

0887/884 095;
0888/503 237

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

М
яс

т
о

 з
а 
ва

ш
ат

а

ре
кл

ам
а

М
яс

т
о

 з
а 
ва

ш
ат

а

ре
кл

ам
а

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

0888/874 595
Дава под наем

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

наем

работа

разни

имоти

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

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

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

ТЕЦ, тер, юг - 23 300 лв.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА КАРЕТАТА ЗА ИМОТИ,

ЩЕ БЪДЕ ОТ 09 ДО 13.09.2013 Г. /В ОФИСА/
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ

05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 6
06:30"Тази сутрин"- информационно предаване
09:30"Преди обед" - токшоу с водещи Деси и Сашо
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Опасни улици" - сериал, еп. 296
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 78, 79
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 7
17:00bTV Новините
17:30"Изборът на Лара" - сериал, с. 2, еп. 33
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 47, 48
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Разбивачи" - сериал, с. 2, еп. 9
00:00"Изкуплението на Грейс" - сериал, с. 3, еп. 18
01:00"Посетители" - сериал, с. 2, еп. 9
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 7

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Транспортер" - сериен филм
21:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
22:00"Тайнствени афери" - сериен филм
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45"Лекар на повикване"
00:45"Сделка или не" - телевизионна игра
01:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:45Новините на Нова /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм /п/

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ

05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
05:50Дързост и красота тв филм
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
12:55Славата на България тв филм/
13:25Да открием Германия /п/
14:10Сен Тропе тв филм/346 епизод/
15:20100-те подвига на Еди Макдауд
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Мюзикхол /1 част/
17:05Дързост и красота тв филм
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Теглене на тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
19:00Втори шанс тв филм/3 епизод/
19:45Лека, нощ деца! Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Фантоми тв филм/6
22:00Виж БиБиСи
22:30По света и у нас
23:00Под прикритие 3 тв филм /8 епизод/п/
00:00Мотоспорт екстра
00:30Ретро следобед: Мюзикхол /1 част/
01:15Денис и приятели
02:10Втори шанс тв филм/3 епизод/п/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:45Открито с Валя Ахчиева /п/
04:15Фантоми тв филм/6

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с
куп прекрасни идеи, но
ако си губите времето

в безцелни разговори, може да загу-
бите и идеите си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледате

на нещата и това ви ка-
ра да се чувствате сво-

бодни и независими. Все пак обръщай-
те по-голямо внимание на детайли-
те.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво и

как правите, за да объ-
ркате нещата. Трудно

ще устоявате на съблазните, а това
ще ви кара да гледате по съвсем друг
начин на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова прекрасно, колко-
то би ви се искало, току ще се появ-
яват разни недовършени домашни
нещица.

 ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това мо-
же да ви подтикне да

направите едно наистина изуми-
телно пътешествие.

                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА
Очаквайте недоразуме-

ния е службата, закъсне-
ния на транспорта, проб-

леми с телефона. Изобщо днес всичко
ще е като по развален телефон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-
ствайте. Спазвайте

обещанията си и бъдете навреме на
уговорените срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да ор-

ганизирате нещата,
колкото и да ви се иска

да го направите. Най-добре е да ги
оставите да следват собствения си
ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара да

не ги преследвате, освен собствени-
те ви страхове. Вярвайте повече в
себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе
може много да съжалявате след
няколко дни. Готови сте да кажете
всички неща, които ви тормозят.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично.

Това може да стане повод за доста
изненади, а те определено не са ви

любимото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато.
Нали знаете, че по този начин не си
помагате. Просто се опитайте да
бъдете по-концентрирани.
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Зоя ИВАНОВА

19 ФК МИНЬОР - ФК МАРЕК 2010
20 ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) -
     ФК СТР. СЛАВА 1927

5 КРЪГ – 17.10 – 16,00 ЧАСА
21 ФК СТР. СЛАВА 1927 -
     ФК ВИХРЕН
22 ФК МАРЕК 2010 -
     ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД)  
23 ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)  -
     ФК МИНЬОР
24 ФК ПИРИН (РАЗЛОГ)  -
     ФК БАНСКО ООД
25 ФК ПЕРУН - ФК ГЕРМАНЕЯ

6 КРЪГ– 24.10 – 14,00 ЧАСА
26 ФК ВИХРЕН - ФК ГЕРМАНЕЯ
27 ФК БАНСКО ООД - ФК ПЕРУН
28 ФК МИНЬОР -
     ФК ПИРИН (РАЗЛОГ)
29 ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) -
     ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)
30 ФК СТР. СЛАВА 1927 -
     ФК МАРЕК 2010

7 КРЪГ– 31.10 – 14,00 ЧАСА
31 ФК МАРЕК 2010 - ФК ВИХРЕН
32 ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) -
     ФК СТР. СЛАВА 1927

„Ìèíüîð” îòïàäíà çà Êóïàòà
„Чуковете” отстъпиха с дузпи на „Оборище”

центриране на Марио
Димитров  Кирил Йор-
данов от „Миньор”
отправи параболичен
удар с глава и топка-
та кацна на напречна-
та греда, но излезе в
аут.В 34-та минута
хубав извеждащ пас
остави сам срещу
Грабчев Кирил Йорда-
нов и Марио Димит-
ров, но в началото са-
мите те не повярва-
ха,че няма засада, пос-
ле се засуетиха и до
удар не се стигна. В
38-та минута Кирил
Йорданов пропусна
най-чистото положе-
ние в мача след като
беше изведен сам, но
стреля в тялото на
вратаря.

Второто полувре-
ме пак премина с пре-
възходство на перни-
чани, но в определени
моменти и късметът
не беше с тях. В 58-
та минута Томислав
Павлов изстреля ис-
тинска бомба от 25
метра, а топката на-

мери сглобката на
гредите, после попад-
на в Йордан Йорда-
нов, но той стреля
над вратата.Гости-
те имаха своя шанс в
70-та минута, когато
Васил Стефанов наме-
ри Филип Чипев на
границата на вратар-
ското поле, но ударъ-
т му мина на санти-
метри от дясната
греда на вратата на
Николай Младенов. До
края на мача Грабчев
отрази удари на Йор-
дан Йорданов и Ма-
риян Маринов и така
за втори път в рам-
ките на три дни два-
та отбора завършиха
при 0:0 в редовното
време. В този мач
обаче победител
трябваше да има, а
според регламента на
турнира се изпълн-
яваха дузпи без да се
играят две продълже-
ния по петнайсет ми-
нути. Това правило
важи, когато един
срешу друг са ама-

тьорски отбори и са-
мо за предварителни-
те кръгове.При дуз-
пите Васил Стефанов
от гостите пропусна
втория удар. Домаки-
ните бяха безгрешни
до последната дузпа.
Попадение на Йордан
Йорданов ги класира-
ше напред, но вра-
тарят на гостите
спаси удара му, насо-
чен в десния ъгъл.
Последва гол на Геор-
ги Димитров и резул-
татът стана 4:4. То-
гава Георги Недялков
отново избра десния
ъгъл на вратата на
гостите и Грабчев
отново спаси. Синът
на славния футбо-
лист на „Локо”(Пд) и
национала Аян Садъ-
ков , който носи и
двете имена на баща
си, не сгреши при из-
пълнението на пос-
ледния удар и прати
съотборниците си в
следващия кръг, къде-
то ги очаква „Добру-
джа”.

Страницата подготви Яне Анестиев

Фенове ще имат безплатни
билети за европейското

Спонсорът на Европейското първенство
2013 за мъже - Velux реши да направи бла-
городен жест и към родните запалянков-
ци, които искат да подкрепят на живо на-
ционалите ни. Българският клон на фирма-
та ще подпомогне родните фенове, като им
осигури безплатни билети за шампиона-
та.”Ще имаме на разположение всеки ден
по 35 билета за мачовете на българските
волейболисти”, разясни председателят на
Националният фенклуб на България Геор-
ги Христов. “Пропуските са закупени от
Velux.bg  и ние ще ги разпределяме между
нас. Искам да благодаря на представителя
на Velux.bg г-н Захариев за пропуските.
Тоава е голям жест за нас и естествено
голямо подпомагане за престоя ни по вре-
ме на Европейското първенство”, допълни
шефът на родните фенове.

Само един пропуска мач
в областта

На свое заседание Дисциплинарната ко-
мисия при ОС на БФС–Перник наложи
следните наказания:
„А” ОФГ – Група 1
10 състезатели са наказани с предупреж-
дение
„А” ОФГ – Група 2 – 1 кръг
Марио Кръстев ФК Вихър чк 1 среща
10 състезатели са наказани с предупреж-
дение

Май връщат черните
фланелки за съдиите

Днес  от 14.00 часа
на стадион „Българ-
ска армия” ще се про-
веде ежемесечен фи-
зически норматив на
футболни съдии от
ЮЗ „В” АФГ, както и
на футболни съдии от
Столични първенства,
които не взеха уча-
стие по уважителни
причини, или непок-

рили физическия норматив. Всички съдии
трябва да носят  задължително с медицин-
ско свидетелство, важащо за 3 дни, а нея-
вилите се съдии и с медицински сертифи-
кат!  Има и изискване на задължително об-
лекло на арбитрите - черна фланелка и
черни гащета „Адмирал”. Поради покрива-
нето на тестовете ,съдийските назначения
за предстоящия пети кръг от първенството
на Югозапада ще бъдат обявени след
18,00 часа.

Втора серия „Миньор”
срещу „Славата”

Отборът на  „Миньор”(Перник) в най-
скоро време ще се срещне срещу
„Струмска слава”, този път в мач от тур-
нира за аматьорската лига. Преди две
седмици двата отбора играха в Радомир
редовния си мач от третия кръг на шам-
пионата на Югозападната „В” ФГ, като
„чуковете” спечелиха с 2:0. Най-вероя-
тно срещата ще е на 25 септември. Пре-
ди шест години „Миньор” пак под ръко-
водството на Юри Васев игра в турнира
и стигна до финала. Там Румен Гълъбов,
сега футболист на „Славата” откри ре-
зултата срещу „Хасково” но в крайна
сметка „Миньор” загуби мач.Докъде ще
стигне сега , ще се разбере в близките
месеци.

Отборът на „Ми-
ньор” приключи уча-
стието си за Купата
на България по фут-
бол във втория пред-
варителен кръг след
като отстъпи на „О-
борище”(Панагюри-
ще). В продължение на
три дни двата отбо-
ра се срещат за вто-
ри път след като в не-
деля играха срещата
си от четвъртия
кръг на Югозападна-
та „В” ФГ. За 180 ми-
нути те не успяха да

си отбележат гол от
игра и се наложи спо-
рът между тях за Ку-
пата да се решава с
дузпи. Що се отнася
до мача вчера, домаки-
ните определено пре-
възхождаха в редовни-
те деветдесет мину-
ти и имаха повече по-
ложения за гол, но от-
ново не успяха да вка-
рат топката във вра-
тата на панагюрци,
защитавана от Дими-
тър Грабчев.В 14-та
минута след хубаво

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ, ПРОГРАМА - ЕСЕН 2013
КРЪГ 1 - 19.09 - 16,00 ЧАС

1 ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) -
   ФК ВИХРЕН (САНДАНСКИ)
2 ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) -
   ФК БАНСКО ООД (БАНСКО)
3 ФК СТР. СЛАВА 1927 (РАДОМИР) -
   ФК ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)
4 ФК МАРЕК 2010 (ДУПНИЦА) -
   ФК ПЕРУН (КРЕСНА) 
5 ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) -
   ФК ПИРИН (РАЗЛОГ)

2 КРЪГ - 26.09 - 16,00 ЧАСА
6 ФК ВИХРЕН - ФК ПИРИН (РАЗЛОГ)
7 ФК ПЕРУН -
   ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)  
8 ФК ГЕРМАНЕЯ - ФК МАРЕК 2010
9 ФК БАНСКО ООД -
   ФК СТР. СЛАВА 1927
10 ФК МИНЬОР -
   ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД)

3 КРЪГ – 03.10 – 16,00 ЧАСА
11 ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) -
     ФК ВИХРЕН
12 ФК СТР. СЛАВА 1927 -
     ФК МИНЬОР
13 ФК МАРЕК 2010 -
     ФК БАНСКО ООД
14 ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) -
     ФК ГЕРМАНЕЯ
15 ФК ПИРИН (РАЗЛОГ) -
     ФК ПЕРУН

4 КРЪГ – 10.10 – 16,00 ЧАСА
16 ФК ВИХРЕН - ФК ПЕРУН
17 ФК ГЕРМАНЕЯ -
     ФК ПИРИН (РАЗЛОГ)     
18 ФК БАНСКО ООД -
     ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)  

33 ФК ПИРИН (РАЗЛОГ) -
     ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД)
34 ФК ПЕРУН - ФК МИНЬОР
35 ФК ГЕРМАНЕЯ -
     ФК БАНСКО ООД

8 КРЪГ– 07.11 – 14,00 ЧАСА
36 ФК ВИХРЕН -
     ФК БАНСКО ООД
37 ФК МИНЬОР - ФК ГЕРМАНЕЯ
38 ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) -
     ФК ПЕРУН
39 ФК СТР. СЛАВА 1927 -
     ФК ПИРИН (РАЗЛОГ) 
40 ФК МАРЕК 2010 -
     ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)

9 КРЪГ– 14.11 – 14,00 ЧАСА
41 ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) -
     ФК ВИХРЕН
42 ФК ПИРИН (РАЗЛОГ) -
     ФК МАРЕК 2010
43 ФК ПЕРУН -
     ФК СТР. СЛАВА 1927
44 ФК ГЕРМАНЕЯ -
     ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД)
45 ФК БАНСКО ООД -
     ФК МИНЬОР



Уредено преминаването
на ГДБОП към ДАНС

Правителството прие постановление, с
което се уреждат отношенията във връзка
с преобразуването на Главна дирекция
„Борба с организираната престъпност”  и
преминаването й от МВР в структурата на
Държавната агенция „Национална сигур-
ност”. Това съобщиха от правителствената
информационна служба. Постановлението
предвижда ДАНС да стане правоприемник
на активите, пасивите, архива и на другите
права и задължения на бившата ГДБОП, а
преминаването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите от дирек-
цията, които отговарят на изискванията за
работа в ДАНС, да се извърши от 1 октом-
ври 2013 г. До този период заплатите и оси-
гурителните вноски на служителите на
ГДБОП ще се изплащат по досегашния ред
от бюджета на МВР.

Постановлението урежда и начина за
предаването на архива на закритата дирек-
ция.

Пожар изпепели
сеновал и птици

11 птици,
1600 бали се-
но и 650 кв.м.
покрив на се-
новал бяха
изпепелени
при пожар в
брезнишкото
село Конска.
Инцидентът
станал около

полунощ във вторник, съобщиха от поли-
цията. Веднага след подаването на сигна-
ла в селото пристигнали два екипа от огне-
борци от Перник и Брезник. Пожарникарите
потушили пламъците и недопуснали огънят
да изпепели всичко. Няма пострадали хо-
ра.

Причината за пожара не е установена. По
данни на собственика на фермата 62-го-
дишният местен жител Б.В., в сеновала не е
имало електричество. Служители на поли-
цията и пожарната направили оглед на мес-
топроизшествието.  Една от основните вер-
сии, по които върви разследването, е уми-
шлен палеж. Не се изключва обаче и въз-
можността пожарът да е запален случайно.

Работата по изясняване на случая про-
дължава.

Любомира ПЕЛОВА

АПРОПО

Êàìåðè ùå ïàçÿò êàçàðìèòå â Ðàäîìèð
Те ще са с опция за нощно виждане

ЩОМ БИВШИТЕ РАДО-
МИРСКИ КАЗАРМИ ЩЕ СЕ
ОХРАНЯВАТ С КАМЕРИ
ЗА НОЩНО ВИЖДАНЕ,
това е идеално подсказване

към крадците да си вършат работата
денем. Не че от казармите вече има
какво да се открадне, но все пак ор-
иентацията е твърде важна. Погледна-
то в икономически аспект, това си е
чиста загуба на сили и средства. Нощ-
ното виждане е като дневното. Досега
не е осъден почти никой, хванат от ка-
мера. А и нали вече ексказармите,
имайки си нов собственик, ще си про-
менят функциите. Според всички об-
щински планове, там отдавна трябва-
ше да бъде бизнес център, парк, скла-
дова база или нещо подобно. Към
което общината трябваше да има от-
ношение само под формата на взима-
не на наем. Да не се получи така, че
подаръкът от военното министерство
да тежи като воденичен камък на об-
щинската управа. Да се чуди как да го
опази и да точи пари от бюджета без
никаква икономическа възвращае-
мост.

В ПАРЛЕВАТА МАХАЛА ТРЯБВА
ДА СИ ПРЕЗАВЕРЯТ ЛИЧНИТЕ ДО-
КУМЕНТИ. Ако въобще имат пари за
това. Щото се оказа, че жителите на
тоя стар квартал не са наясно дали са
им законни къщите. Според едната
теория те са построени нелегално
върху земеделска земя. Затова Ене-
ргото не им вкарва ток. Според друга
обаче, има документи за данък и такса
смет, което донякъде узаконява сгра-
дите. Демек, имат право на ток. Полу-
чава се така, че Парлевата махала е в
някаква ничия зона между две бюрок-
ратични държави. Никоя от които не я
иска като прилежаща територия. От
Енергото може и да са прави – ако ги
захранят, няма никаква гаранция, че
ония ще си плащат тока. Тогава язък
за инвестициите. Ако общината ги уза-
кони втори път като УПИ, също ще
направи разноски, без да е сигурна,
че ония искат това и ще си платят ски-
ците. Затова парлевци ще поддържат
огъня на недоволството в ничията зо-
на като сирийски бежанци във време-
нен приемен център.
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Още 4 милиона лева
за болни деца

Зоя ИВАНОВА
Правителството предостави на Ми-

нистерството на здравеопазването за
нуждите на Фонда за лечение на деца
допълнителни 4 млн. лв., съобщиха
от пресцентъра на Министерски съ-
вет. Средствата ще послужат за оси-
гуряване на финансова възможност
за лечение на деца в чужбина или ко-
гато съответните дейности не се оси-
гуряват от традиционните източници.

От началото на годината до момен-
та Фондът е отпуснал средства за ле-
чение на 552 деца. Разходите към
края на м. юли са в размер на
6 654 000 лв., което е над 100% от ут-
върдените за 2013 г. средства. Разче-
тите показват, че за лечението на
всички нуждаещи се деца до края на
годината са необходими общо 10
млн. лв., допълват от правителстве-
ната пресслужба.

нието, където е бил
настанен сформира-
ният първият бъл-
гарски военен корпус,
е подложена на безпо-
щадно ограбване. “В-
секи пирон в тази
сграда е светиня за
България. Недопусти-
мо е да се краде какво-
то и да било от там.
………Колкото и да е
стара, тази сграда е с
историческа стой-
ност за нас. Имах идея
за музей, казармата
пламна, сега всяка
нощ безпощаден гра-
беж” – коментира
пред местна медия
кметът на Радомир

Любомира ПЕЛОВА
В София се проведе

четвъртото регио-
нално съвещание на
МВР, в което участва-
ха и представители на
пернишката дирекция
на МВР. На него бяха
разглеждани въпроси-
те, свързани с проти-
водействието на
престъпността, охра-
ната на обществения
ред и оптимизиране
на оперативно-издир-
вателната и патрул-
но-постова дейност.

В съвещанието, кое-
то се състоя в сгра-
дата на ГД “Национал-
на полиция”  взеха
участие главният
секретар на МВР гла-
вен комисар Светло-
зар Лазаров, ръковод-
ни служители на МВР,
ГДНП, ГДГП, ГДПБЗН,
дирекции в МВР, СДВР
и областните дирек-
ции София, Перник,
Кюстендил, Благоев-
град, Пловдив и Па-
зарджик.

Министър Йовчев
припомни на ръковод-

ните служители
основните цели
и приоритети,
залегнали в
Програмата на
МВР в рамките
на програмата
на правителс-
твото “Държав-
ност, развитие,
справедливост”. Сред
тях са ефективно
противодействие на
п р е с т ъ п н о с т т а ,
структуриране на
системата за защита
на националната си-
гурност, гарантиране
на законността в дей-
ността на МВР, ефе-
ктивно управление на
финансовите и мате-
риални ресурси и не на
последно място - по-
вишаване на общес-
твеното доверие.
Вътрешният минис-
тър представи и ос-
новните стъпки на
стартиралата рефор-
ма, които чрез опти-
мизиране на работни-
те процеси на плани-
ране, управление, от-
читане и контрол на

Няма да се съкращават полицаи,
социалните придобивки се запазват

дейностите вече
водят до по-висока
ефективност и по-
добри резултати.

Министър Йовчев
категорично подчер-
та, че няма да се сък-
ращава съставът,
който извършва ос-
новните дейности в
министерството и
ще се запазят социал-
ните придобивки на
служителите.

Със заседанието
приключиха планира-
ните регионални съ-
вещания на МВР, като
досега такива бяха
проведени в Бургас,
Варна и Враца. До края
на месеца се предвиж-
да да бъде проведено
и национално съвеща-
ние на МВР.

Любомира ПЕЛОВА
Общинската управа

в Радомир взема по-се-
риозни мерки за опа-
зване на историческа-
та казарма, част от
която изгоря при по-
жар. Охранителна
фирма ще пази освен
със жива сила и със
технически средства.
За целта охранителна-
та фирма ще монтира
на НОЕ-1 и НОЕ-2 мощ-
ни охранителни каме-
ри, които ще следят
за всяко посегателс-
тво във съкратените
поделения. Освен по-
жара, първата казар-
ма след Освобожде-

Пламен Алексиев, кой-
то за националния
празник 3-ти март до-
несе на сесия на ОбС
копие на Самарското
знаме. Аналитици от
полицията смятат,
че станалият преди
време пожар в исто-
рическата казарма не
е случаен. В града се
говори, че служба “В-
оенна информация” е
разпитвала и събира-
ла обстойна информа-
ция за ситуацията
около него, но засега
не било ясно до какви
факти е стигнала
въпросната служба на
МО.

Любомира ПЕЛОВА
В България има ра-

йони, където пробле-
мът със застарява-
щите учители е мно-
го сериозен. Само 3
процента от учите-
лите са до 30 години.
Трябва да вземем се-
риозни мерки да мо-
тивираме младите хо-
ра. Хората искат бър-
зо да върнат средс-
твата, които са вло-
жили в образование.
Искаме да въведем
някои социални паке-
ти, да въведем ста-
жантски програми от

университета, по-ви-
соки стипендии. Гово-
рим за пакет от мер-
ки, не за една.

Новият обществен
съвет към минис-
терството все още
не е утвърден. Той ра-
боти много тясно и
със Съвета на ректо-
рите, и с БАН. Делеги-
раните бюджети ос-
тават, но в много по-
оптимална форма. Те
са добър инструмент
за по-ясна и стара-
телна работа, но до-
ведоха до диспропор-
ция между малките,

3% от учителите са под 30 години
средните и големите
училища. Не само па-
рите следват учени-
ка, но трябва да има
и коефициенти – за
мястото и потреб-
ностите на децата.
Трябва да има и доба-
вена стойност за по-
високите резултати.
В момента се изра-
ботва формулата, ще
бъде представена на
регионалните инспек-
торати в началото
на учебната година,
каза образовател-
ният министър Кли-
сарова.


