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Убедете се
в разликата!

обявени като 21 е
проява на грозна
проява на манипула-
ция. Затова групата
съветници от БСП
настояваме за ос-
тавката на Владис-
лав Караилиев”, зая-
ви лидерът на социа-
листите Ненко Те-
мелков.

Председателят на
съветниците пък оп-
редели искането на
червените като
смешно.

„Оставка не се ис-
ка от кафенето. Има
си деловодство, да
го направят там и
им пожелавам успех”,
каза Караилиев.

прати по компетен-
тност докладната
на кмета до Сметна-
та палата и АДФИ за
проверка дали средс-
твата за второсте-
пенните разпореди-
тели са изразходвани
правилно. Вотът в
минипарламента е
поименен. Съветник
обаче гласувал „за”
вместо друг негов
колега, който в този
момент не бил в зала-
та.

„Това е безпреце-
дентна проява на
липса на политичес-
ки морал. Председа-
телят на Общинския
съвет да манипулира
решението, от кое-
то 20 „за” да бъдат
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.443 лв.

Петък, 20 септември 2013 г., бр. 181 /5297/ год. XXЦена: 0,60 лева

Групата на БСП поиска оставката на Караилиев, Ненко Темелков предложи  ОбС да се саморазпусне

С малки вотове,
но редовно

Вместо един голям вот на
недоверие срещу цялостната политика на
правителството, опозицията от ГЕРБ
предприе друга тактика – да бие кабинета
с малки тематични вотове, но по-често.
Нещо като вариант на тотаджийската
приказка „с малки суми, но редовно”. Или на
народната мъдрост за стомната вода, коя-
то ако не се счупи на третия път, все няко-
га ще се счупи.

Значи според ГЕРБ бройката има значение.
Колкото министерства, толкова и вотове.
Па да видим кое министерство е най-слабо.
А да изпукаш патроните с един цялостен
вот, за който и вносителите бяха сигурни,
че ще е неуспешен, си е направо услуга за
Орешарски. Новата тактика предполага да
го държат в напрежение всеки ден, та бел-
ким клекне.

Само че е трудно да се предскаже чия
стомна ще се счупи при някой от вотовете
– тая на правителството, или тая на опо-
зицията. Многото вотове със сигурност
ще омръзнат и ще станат банални още пре-
ди третия опит. И ефектът да е обратен
– щом на политиката на доходите се про-
тивопоставя политика на вотовете, ясно
е на чия страна ще отидат симпатиите на
неориентираните избиратели. Освен ако не
са хазартни тотаджии...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. вмчк
Евстатий

Плакида и
семейството му

Любомира ПЕЛОВА
Серия грозни скан-

дали, най-тежките в
историята на пер-
нишкия минипарла-
мент, съпровождха
вчерашното заседа-
ние на ОбС. Пър-
вият се разрази по
време на дебатите и
гласуването на вне-
сенания от кмета на
общината росица
Янакиева отчет за
изпълнението на бю-
джета за пъвото по-
лугодие на 2013-та
година.. Съветници-
те от дясното поли-
тическо пространс-
тво и нй-вече от
групата на полити-
ческа партия ГЕРБ
поискаха ОбС да из-

Ако си знаете цената,
значи се е налагало
да я казвате
на някого.

ЛАФ НА ДЕНЯ

60 - 180

Променлива
облачност

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.
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ÑÚÄÁÀÒÀ ÍÀ “ÔËÎÐ”
ÎÑÒÀÂÀ ÍÅßÑÍÀ

ÆÅÍÑÊÈßÒ ÎÒÁÎÐ ÍÀ
ÅÏÓ ÂÎÄÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО ПОВОД

22 СЕПТЕМВРИ –
ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК,
На 22 септември отбелязваме 105

години от обявяването на независи-
мостта на България.
Тази значима дата в нашата история

дава заслужено основание за нацио-
нална гордост и самочувствие, про-
диктувани от смелостта и героизма на
нашите предци, сбъднали възрожден-
ския идеал за свободна и независима
България. Това ярко събитие е пока-
зателно и за държавническата мисъл и
отговорност на тогавашните български
политици и дипломати при взимането
на съдбовни решения и при отстоява-
нето на националните каузи.
В навечерието на празника пожелавам на всички здраве, си-

ли и воля да продължим с общи усилия да работим за България
днес и да гарантираме нейното европейско бъдеще.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
арх. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

Областен управител на Област Перник
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Групата на БСП поиска оставката на Караилиев, Ненко Темелков предложи  ОбС да се саморазпусне

Фонд ”Земеделие” изплати
1.5 млн. лева

на зеленчукопроизводители
Силвия ГРИГОРОВА

1850 производители, които са декларира-
ли общо 4 230 хектара засадени със зелен-
чуци, получиха финансовата помощ. Това
информираха от Държавен фонд „Земеде-
лие”. Най-много са бенефициентите от об-
ластите Пловдив - 449 броя, Пазарджик –
195, Хасково – 187, Бургас – 125 и Благоев-
град – 120. Средствата по схемата de mini-
mis се отпускат за покриване на част от
разходите за купуването на семена, раз-
сад, минерални торове, продукти за расти-
телна защита и/или поливна вода.

Схемата de minimis се прилага за втора
поредна година в нашата страна в направ-
ление зеленчукопроизводство. Служители-
те на фонд “Земеделие” положиха сериоз-
ни усилия за обработката на подадените
заявления. В изключително кратки срокове
са били подписани договорите с 1850 зе-
ленчукопроизводители, което даде въз-
можност помощта да достигне максимално
бързо до тях.

Според изискванията за предоставяне на
финансова помощ по схемата de minimis,
един земеделски производител може да
получи най-много 7 500 евро за период от
три данъчни години (2011 – 2013 г.)

Нови такси на музеите за
услуги и за издаване на

документи и дубликати
Виктория СТАНКОВА

Според него не било
нормално съветници-
те по време на заседа-
ние да излизат да
пият кафе, да палят
цигара, но всеки сам
си носел моралната
отговорност.

Още по-страшен бе

Ковачевци с пари за инфраструктура
Силвия ГРИГОРОВА

Осем бенефициенти,
които ще изпълняват
проекти по мярка 121
“Модернизиране на зе-
меделските стопанс-
тва” от Програмата
за развитие на селски-
те райони 2007-2013 г.
получиха близо 5 млн.
лева. Това информираха
от Държавен фонд „Зе-
меделие”. Със субси-
дията един от тях пла-
нира купуването на
трактор, плуг, сеносъ-
бирачка и друга специа-
лизирана земеделска
техника и създаването
на трайни насаждения
от десертно грозде и
сливи. Друг проект е за
реконструкция и раз-
ширяване на свинефер-
ма, както и за купуване-
то на специализирано
оборудване за нея. Одо-
брено е и инвестицион-
но предложение за съз-
даването на 120 дка ла-
вандулово насаждение
и закупуване на земе-
делска техника за обра-
ботка на лавандула и
фасул. Друг земеделски

производител ще се
оборудва  с нови маши-
ни за подобряване на
производствения про-
цес и ще изгради съо-
ръжения за съхранение
на вода и за защита от
диви животни. Има
проект проект и за из-
граждането на покри-
ваща система върху на-
саждения от череши и
сливи и закупуване на
специализирана земе-
делска техника.  Друг
бенефициент на прог-
рамата ще модернизи-
ра фермата си за биво-
ли. По мярка 322- “Об-
новяване и развитие
на населените места”
ще бъдат финансирани
15 проекта на обща
стойност 15 572 674
лева. Със субсидиите
ще бъдат ремонтира-
ни и реконструирани 7
църкви в общините
Вълчи дол, Каварна, Ве-
тово и Самуил. Проек-
тите включват осно-
вен ремонт или подм-
яна на ВиК и електри-
ческите инсталации на
храмовете, реставра-

ция на стенописите и
църковните принад-
лежности, разходи за
проектиране, строите-
лен надзор, одит и др.
Останалите средства
ще бъдат разпределени
между 8 проекта. Че-
тири от тях са свърза-
ни с подобряване на
уличната инфраструк-
тура. Инвестициите
ще бъдат реализирани
в общините Кула, Кова-
чевци, Любимец и Мак-
реш (с. Раковица). Три
от проектите - в об-
щините Трявна, Белене
и Елхово, предвиждат
подобряване на среда-
та за живот в трите
града, като освен ре-
монт на пътища, ще
бъдат изградени или
реконструирани част
от тротоарите и меж-
дублоковите прос-
транства. Последният
одобрен проект включ-
ва реконструкция на
архитектурното, худо-
жественото и парково-
то оформление на цен-
тралната градска част
на Ихтиман.

скандалът, който зи-
бухна заради отказът
на десните да гласу-
ват бюджет на со-
циалното предприя-
тие „Флор”. Общин-
ският съвет от ГЕРБ
Пламен Борисов не из-
лезе от режива на
постоянен диалог с
тоя или оня колега и

контриращи реплики
по време на изказваня
на съветници от БСП,
не просто високте де-
цибели, а крясъците
му към опонентите и
виковете „Янакиева е
виновна!”,  предизви-
каха опонентите му
от левицата и на свой
ред те също позагуби-

ха мярката. Един от
тях се нахвърли с оби-
ди към опонент от
групата Патриотич-
но обединение за Пер-
ник, наричайки го „ар-
тист”, „измекярин”.

Работниците от
„Флор”, които пък
бяха вбесени от фак-
та, че семействата
им буквално от днес
остават без хляб, съ-
що се нахвърлиха от-
казалите да гласуват
бюджет на фирмата
местни избраници и
разправията стана
толкова неудържима,
че председателят на
ОбС бе принуден да
обяви 15-минутна по-
чивка. Скандалъг се
пренесе на улицата, в
него се намеси и ди-
ректорът на перниш-
кия театър Иво Гор-
чев, който предложи
на гласовития съвет-

ник от ГЕРБ Пламен
Борисов да крещи та-
ка по площадите в Со-
фия. И се стигна поч-
ти до юмручна раз-
права между него и
Борисов, намесил ни в
клин, ни в ръкав баща-
та на Горчев – големи
български актьор Ан-
дон Горчев, който от-
давна не е между жи-
вите. В крайна сметка
лидерът на БСП в
Перник Ненко Темел-
ков, който е общин-
ски съветник заяв, че
заседанието на мини-
парламета се е пре-
върнало в позорно
зрелище, той е нера-
ботещ орган и  е най-
добре да се самораз-
пусне защото в този
си вид и състав, с то-
ва си поведение той
не работи в името и
за доброто на перни-
чани.

Над 97 000 дка с предсеитбена
подготовка има вече в областта

Силвия ГРИГОРОВА

Правителството прие Постановление за из-
менение и допълнение на Тарифа за таксите,
които събират музеите, Националният инсти-
тут за недвижимо културно наследство и На-
ционалната библиотека “Св. св. Кирил и Мето-
дий” за извършване на услуги и за издаване
на документи и дубликати. На основание чл.
105, ал. 3 от Закона за културното наследство,
се предлага допълнение в Тарифата, като в
чл. 1 се създава нова т. 5, която регламентира
издаване на удостоверение за извършена
идентификация на движимите вещи по чл. 7,
ал. 4 от ЗКН.Удостоверението ще се издава
за извършена идентификация на монети и
монетовидни предмети, машинно произведе-
ни предмети, антикварни предмети, произве-
дения на изкуството и остатъчен материал.
Посочените предмети не могат за бъдат из-
ключени от кръга на предметите, които под-
лежат на идентификация, въпреки, че законът
посочва изрично, че те не са културни цен-
ности. Единствено чрез идентификацията,
която по същността си представлява експер-
тиза на научна, културната, художествената и
паричната им стойност може да бъде дадено
заключение, че дадена вещ не е културна
ценност и попада в кръга на предметите по
чл. 7, ал. 4 от ЗКН.За разлика от идентифика-
цията на културни ценности, процедурата по
идентификация на произведения на изкус-
твото и предмети, които не притежават качес-
тва на културни ценности по смисъла на ЗКН,
изисква по-малък административен ресурс и
време и е значително по - облекчена.Това
обуславя значително по-малък размер на
предвидените такси.Таксата за едно произве-
дение на изкуството или за един предмет е в
размер на 4 лв., за група произведения/пред-
мети от 2 до 50 бр. в размер на 3 лв. за всяко
произведение или предмет и за група произ-
ведения/предмети над 50 бр. - в размер на 2
лв. за всяко произведение/ предмет
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Хоризонталната маркировка обновена
Любомира ПЕЛОВА

Цялата хоризонтал-
ната надлъжна и нап-
речна пътна марки-
ровка в община Пер-
ник е обновена, съоб-
щи заместник-кме-
тът Илинка Никифо-
рова. Върху уличната
и пътната мрежа е
нанесена 42 893 м
надлъжна хоризон-
тална маркировка.
Пребоядисани са 3501
кв. м пешеходни пъте-
ки, стрелки и остро-
ви, както и изкустве-

ни неравности за ог-
раничаване на скорос-
тта на движение око-
ло училища, детски
градини и опасни уча-
стъци от улиците с
интензивно движе-
ние. Положена е 681
кв. м жълта марки-
ровка върху т.н. „зеб-
ри”. Преди пешеходни
пътеки около учили-
ща, детски градини и
опасни участъци от
уличната мрежа са
поставени предупре-
дителни пътни знаци

“Внимание! Деца!” на
диамантено фолио
със светодиодни
светлини, които се
включват с пускане
на уличното осветле-
ние.За подобряване на
безопасността на
движението на тери-
торията на община-
та има утвърден от
кмета Росица Янакие-
ва план за действие.
Повечето от предви-
дените в него мерки
вече са изпълнени,
отчете Никифорова.

Напредва прибирането на картофите в
областта. До момента от засадените общо
4 216 дка с този зеленчук са прибрани
1 200 дка. В Радомир от засадените 1 680
дка е прибрана реколтата от 700 дка, от
които са получени 1 150 т продукция при
1 700 кг среден добив от декар. В Брезник
от засадените 350 дка са прибрани 150 дка,
от които са получени 300т продукция при
2000 кг среден добив от декар, който е най-
високия за областта. В Земен от
засадените 550 дка са прибрани 230 дка, от
които са получени 370 т продукция при
1 650 кг среден добив от декар. В
Ковачевци от засадените 200 дка са
прибрани едва 50 дка, от които са получени
50 т продукция при 1000 кг среден добив от
декар. В Перник от засадените 190 дка с
картофи са прибрани 80 дка, от които са
получени 75т продукция при 975 кг среден
добив от декар, който за сега е най-ниския
в региона.

Над 97 000 дка в региона са подготвени
за сеитба на есенни култури. Това
информираха от Областна дирекция
„Земеделие” в Перник. Най-много площи с
предсеитбена подготовка има в землището
на община Радомир- 45 360 дка. Следват
общините:Брезник- 26 000 дка, Перник-
19 500 дка, Трън- 4000 дка, Ковачевци-
2000 дка и Земен- 550 дка. До момента
единствени земеделските производители
от Трън са започнали предсеитбено торене
на площите, подготвени за сеитба на
есенни култури.

Наред с предсеитбената подготовка,
стопаните от община Радомир са успели
вече да направят 11 320 дка с дълбока
оран, а тези от Трън- 3000 дка.

На територията на областта започна и
сеитбата на есенните култури. До момента
са засети 4 490 дка със зимна маслодайна
рапица в землището на община Радомир и
4000 дка с тази култура са засети в Трън.
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Десните съветници отказаха да  гласуват бюджет за социалното предприятие

Предизборен митинг
на БСП в Трън

Зоя ИВАНОВА
Днес, 20 септември, от 10:00 часа на пло-

щада в гр. Трън се организира предизбо-
рен митинг с участието на кандидата за
кмет на БСП и ЗНС – Георги Миленков. Гос-
ти на събитието ще бъдат народните пред-
ставители от Коалиция за България, избра-
ни от Пернишки многомандатен избирате-
лен район, представители на Областния съ-
вет на БСП и представители на партия ЗНС.
Певицата Роксана ще се включи в предиз-
борната проява с нейни изпълнения.

От 13:00 часа, Обединението на жените
социалисти организира среща с граждани,
в която ще участва кандидата за кмет
Георги Миленков. Срещата е на социална
тематика и ще се проведе в залата на рес-
торант „Руй“ в гр. Трън.

Не приеха отчета  за
изпълнението на

бюджета за 6-те месеца
Любомира ПЕЛОВА

През първото
полугодие в при-
ходната част на
бюджета на об-
щина Перник са
постъпили 36 483
505 лв., съобщи
на сесия на об-
щинския съвет
заместник-кметът
Илинка Никифо-
рова. От тях 23
775 953 лв. са
държавни прихо-
ди и 12 707 552
лв. - общински.

В периода е получена субсидия в размер
на 11 274 679 лв. и целеви трансфери от репуб-
ликанския и други бюджети, надхвърлящи 11
млн. лева.

Изпълнението на общинските приходи е
49,86 процента спрямо годишния план. Данъч-
ните постъпления са изпълнени 44,48 на сто,
неданъчните - 42,61 на сто. Общото изпълне-
ние на приходната част на бюджета спрямо
годишния план е 58,98 процента, в т.ч. и на
държавните приходи - 65,17 процента.

Най-голям дял в общия размер на разходи-
те заемат тези за работни заплати и осигури-
телни плащания - 9 869 084 лв., или 27,05 на
сто от общата сума на изразходваните средс-
тва. Просрочените задължения на община
Перник в края на юли са 12 900 550 лева. Пре-
ходният остатък е 1 282 281 лева. Няма инте-
рес за наемане и продажба на общински имо-
ти,  отчетоха общински съветници. Според тях
на търгове или не се явяват купувачи, или има
един кандидат, който предлага минимална
цена.

Бюджетът на община Перник за 2013 г. е 48
129 600 лева. Уточненият план за приходите и
разходите в края на първото полугодие е 61
810 074 лв. Увеличението се дължи на полу-
чен от  общината целеви трансфер за оказва-
не на помощ на граждани, пострадали от зе-
метресението на 22 май м.г., и за възстанов-
яване на сградния фонд на общината в раз-
мер на 12 173 170 лв., посочи Никифорова.

Общинските съветници обаче отказаха да
приемат отчета за текущото изпълнение на
бюджета за първото полугодие, направен от
зам.кмета, тъй като градоначаланикът Роси-
ца Янакиева в момента е на делово посеще-
ние в столицата на Норвегия Осло, с мотива,
че макрорамката е добра, но има допуснати
нередности при хаченето на парите по отдел-
ни пера и най-вече в частта, касеща разпре-
делението на парите за второстепенните раз-
поредители. Затова съветниците решиха да
поискат проверка от експерти на Сметната
палата и генциь Държавна финансова ин-
спекция. Решението бе взето само с гласо-
вете на десницата.

Общинските съветници от БСП и коалиция
напуснаха залата заради оита за груба ма-
нипулация при вземане на решението, след
като се оказа, че вота си е дал съветник,
който вчера отсъстваше от заседанието на
минипарламента.

Любомира ПЕЛОВА
Съдбата на перниш-

кото общинско пред-
риятие „Флор” оста-
ва неясна, след като
вчера, след изключи-
телно грозен скандал
в заседателната зала,
пренесъл се и на ули-
цата, общинските съ-
ветници отказаха да
гласуват необходими-
те за заплати и консу-
мативи 50 000 лв. Мо-
тивът – не са заложе-
ни в бюджета за вто-
рото полугодие от
кмета Росица Янакие-
ва. Мнипарламента-
ристите от ГЕРБ, кои-
то са мнозинство в
пернишкия законода-
телен орган заявиха,
че е проблем на градо-
началника и най-вече
на управителя на дру-
жеството да на-
мерят нужните
средства за издръж-
ката на „Флор” до
края на годината, а за
2014-та година пари-
те да бъдат заложен
в новия бюджет.

Всъщност кметът
на общината Росица
Янакиева за втори
път внесе за разглеж-
дане в Общинския съ-
вет докладна записка,
касаеща оцеляването

на най-новото общин-
ско предприятие
„Флор”. На последна-
та сесия преди лятна-
та ваканция тя поис-
ка от местните зако-
нотворци да вземат
решение за финанси-
рането на дружество-
то, с което да се за-
пазят работните
места на ангажирани-
те в него представи-
тели на уязвими гру-
пи. Решението бе от-
ложено за есента.

Вчера минипарламе-
таристите трябваше
да си припомнят, че
„Флор” бе създадено
по проект „Нови въз-
можности – социално
предприятие за озе-
леняване и благоус-
тройство в община
Перник” с финансова-
та подкрепа на Опера-
тивна програма „Раз-
витие на човешките
ресурси”и е регистри-
рано като общинско
предприятие по сми-
съла на Закона за об-
щинската собстве-
ност. През юли 2011
година ОбС предоста-
ви и сграда за нужди-
те на дружеството за
срок от 5 години от
създаването му и
прие гаранция за ус-

тойчивост на ново-
създадената структу-
ра за същия период,
поемайки и ангажимен-
та след приключване-
то на проекта бъде-
щите разходи на
„Флор” да бъдат пое-
ти от бюджета на об-
щината. Срокът на
проекта на стойност
малко над 278 000 лева,
изтече на 30 август
т.г. Вчера трябваше
да се реши ще го бъде
ли дружеството. ОбС
трябваше да даде съг-
ласие да бъдат заложе-
ни средства за из-
дръжката на социално-
то предприятие, като
бъдат запазени 20-те
работи места от сега
работещите в него, а
административният
персонал от 6 бъде
свит на 4 човека. Мо-
тивите, с които гра-
доначалникът поиска
съгласието на мини-
парламента за осигур-
яването на въпросни-
те финикийски знаци
от общинския бю-
джет са, че дейнос-
тта на предприятие-
то е не само за осигур-
яване на заетост, а
трябва да се възприе-
ма и като социална ус-
луга. Вторият аргу-
мент на кмета Янакие-
ва е, че до този мо-
мент 80 процента от
района на общината се
почистват, озеленява-
т и благоустрояват
от фирма изпълнител
на обществена поръч-
ка. Общинската упра-
ва, съобразявайки се с

приетите ангажимен-
ти, ще пренасочи те-
зи дейности към
„Флор”, което ще оси-
гури покриване на раз-
ходите за заплати и
консумативи, ще се га-
рантира и поддържа-
не на материалната
база за озеленяване и
благоустройство. Ка-
зусът бе минал през
четири от постоя-
нните комисии към
ОбС, които излязоха с
три различни стано-
вища. Две от комисии-
те – бюджетната и
тази по регионална
политика и местно са-
моуправление са каза-
ли „да” на предложе-
нието на кмета, ико-
номическата е на про-
тивоположното ста-
новище, а тази по об-
щинска собственост,
концесии и приватиза-
ция пък е някъде по
средата –заключение-
то й е казусът да бъ-
де отложен за друго
заседание на минипар-
ламента, на което об-
щинската управа да
предостави договори-
те за почистване, озе-
леняване и благоус-
трояване на фирмите
– изпълнители на об-
ществената поръчка
на 80-те процента от
кварталите на общи-
ната както и инфор-
мация за местонахож-
дението на останали-
те 20 процента.

След гласуване и
прегласуване, съвет-
ниците отказаха оси-
гуряването на нужни-

Три матури за вход
в топ ВУЗ в чужбина

Виктория СТАНКОВА
Ситна цедка за студенти се очаква в евро-

пейските топуниверситети през следващата
учебна година. Някои вузове дори ще изи-
скват оценки от три матури, а не от две, кол-
кото са задължителните зрелостни изпити у
нас.

Летвата за прием в престижен универси-
тет се вдига в навечерието на отпадането на
ограниченията за пазара на труда за бълга-
рите и румънците в редица държави, сред
които Великобритания. Друга причина за по-
вишените изисквания е редуцирането на
бюджетите на британските университети. Та-
ка на практика те искат да отсеят най-добри-
те кандидат-студенти, защото финансиране-
то им зависи от качеството на образование-
то, което предлагат, и успехите на възпита-
ниците им, обясни Илиева.

По този начин отличният успех от дипло-
мата и матурите се превръщат в задължи-
телно условие за прием в престижен ВУЗ в
Англия, Шотландия и Холандия.

Кандидатите за бизнес и ИТ специалности
в някои университети ще трябва да имат
оценки от три матури – по български език,
математика и физика. Така зрелостниците
ще трябва да се явят и на трета допълнител-
на матура

те средства от бю-
джета и избухна гроз-
ният скандал, в който
се стигна до безоб-
разни реплики и дори
опити за саморазпра-
ва.

От ГЕРБ заявиха, че
никой не закарива
предприятието, кое-
то има и социални
функции заради рабо-
тещите в него пред-
ставители на най-уя-
звимите групи на об-
ществото – много-
детни майки, бивши
трайно безработни.
Обаче както са наме-
рени пари за финан-
сиране на закритите
от ОбС дружества
Културно-информа-
ционен център и
Спортни имоти, та-
ка местната управа
да си намери фини-
кийски знаци и за
„Флор”. Забравяйки
удобно, че КИЦ и
Спортни имоти се
финансират напълно
законно, тъй като
все още не са приклю-
чии съдебните про-
цедури по правомер-
ността на решение-
то за закриването
им, взето от съвет-
ниците.

В знак на протест
групата съветници
от БСП и коалиция
вчера напуснаха засе-
данието на местния
минипарламент. Ра-
ботниците от
„Флор” пък освирка-
ха десните, остави-
ли без хляб семей-
ствата им.

ЧЕЗ завърши монтажа
на новото оборудване
Силвия ГРИГОРОВА

“ЧЕЗ Разпределение
България” завърши
успешно сглобяване-
то на отделните мо-
дули на първичното
оборудване на нова-
та уредба 110 кило-
волта в подстанция
„Средец“. Реконс-
трукцията на под-
станцията се очаква
да приключи до края
на този месец.„Обо-
рудването е от пос-
ледно поколение, с
каквото могат да се
похвалят най-модер-
ните европейски
столици и големи
градове. За да осигу-
рим качествено и бе-
зопасно изпълнение
на строително-ре-
монтните дейности
използвахме услуги-
те на експерти от
завода производи-
тел, които са доказа-
ни специалисти в

своята област. Ин-
вестицията ще по-
виши значително ка-
чеството на снабд-
яване в двумилионна
София и ще донесе
дългосрочни ползи
за града“, каза Сте-
фан Апостолов, из-
пълнителен дирек-
тор на ЧЕЗ Разпреде-
ление България.Мо-
дернизацията на
подстанция „Среде-
ц“ е част от най-ма-
щабната реконс-
трукция на електро-
разпределителната
мрежа в столицата
през последните 30
години. В рамките на
проекта, който е на
стойност 8 млн. ле-
ва, предстои да бъде
завършена и реконс-
трукцията на под-
станция „Хиподру-
ма“, след което две-
те подстанции ще
бъдат свързани пос-

редством новата су-
ха кабелна електроп-
роводна линия 110
кV „Гешов“. Тя ще бъ-
де с дължина на тра-
сето около 3 км и ще
осигури трети из-
точник на електро-
захранване за два от
диагоналите на Со-
фия.ЧЕЗ се придържа
стриктно към пред-
варително заложе-
ния график за изпъл-
нение на проекта.
С т р о и т е л н о - м о н -
тажните дейности
протичат безава-
рийно и по план. Ком-
панията работи в
пълна координация и
съгласуване със
Столична община и
компетентните ор-
гани и институции и
извършва редовни
проверки и огледи на
местата, където се
извършват ремон-
тните дейности.
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Хиляди българчета чуха първия звънец зад градица

Виктория СТАНКОВА
14 500 български

ученици чуха първия
звънец зад граница.
Толкова са децата на
емигрантите ни, кои-
то по данни на прос-
ветното министерс-
тво учат в неделните
ни школа по света. В
момента “Аз съм бъл-
гарче” звучи в 181 не-
делни школа, както и в
двете ни държавни
школа в Прага и Бра-
тислава. Емигранти-
те ни, които живеят
навън, предпочитат
да запишат децата си
в тамошните учили-

ща, за да се интегри-
рат и да учат езика.
Тъй като обаче дър-
жат малчуганите да
запазят връзка с ро-
дината, те обикнове-
но ги записват на съ-
ботно или неделно
училище, разказа Лазар
Доде

в, експерт от обра-
зователното минис-
терство. Най-много
наши школа има в Ис-
пания, където е и ед-
на от най-големите
български общности -
около 40. Много са и
школата в САЩ, а та-
зи година за първи

път български език
ще звучи и за нашен-
четата в Египет,
Финландия и Обеди-
нените арабски еми-
рства. Големият
проблем обаче е в то-
ва, че няма как недел-
ното обучение да об-
хване всички наши де-
ца зад граница, приз-
нават от МОН. Се-
мейства, които еми-
грират в по-малки на-
селени места, където
няма голяма българ-
ска общност, са лише-
ни от възможността
малчуганите им да
учат нашенското
четмо и писмо. Такъв
проблем имат напри-
мер много нашенци в
САЩ, които са раз-
пръснати във вът-
решността на стра-
ната и нямат контак-
ти с големите ни об-
щности. Просветно-
то министерство
обаче вече има реше-
ние как да даде шанс и
на тези деца да ста-
нат част от българ-

ското образование.
За целта ще бъде да-
дена възможност за
дистанционно обуче-
ние на тези ученици.
Те ще могат да взе-
мат цели учебни
предмети по интер-
нет, като на финала
получават и съот-
ветните документи
за завършен клас или
етап. Тази промяна
ще бъде въведена или
с новия образовате-
лен закон, или с изме-
нения в сега действа-
щия документ, казаха
от просветното ве-
домство. Вече расте
броят на децата, кои-
то желаят да се обу-
чават в самостоя-
телна или дистан-
ционна форма, казаха
от МОН. В момента в
българските училища
зад граница се учи по
специално адаптира-
ни учебни програми
за децата на емигран-
тите. Те са само по
български език и ли-
тература, както и по

Вотът на недоверие е внесен,
ГЕРБ чака подкрепа от всички

Зоя ИВАНОВА

родна история и геог-
рафия. Просветното
министерство одо-
брява програмите, по
които учат малчуга-
ните ни навън, както
и учебниците по тях.
Помагала и учебници
също се закупуват от
МОН. Останалите
предмети хлапетата
усвояват в редовно-
то си училище и на
съответния език.
Най-много българчета
посещават неделните
ни школа между първи
и четвърти клас. Оче-
видно тогава родите-
лите най-много дър-
жат детето да усвои
кирилицата и да научи
знакови неща като “Аз
съм българче”, за да не
губи връзката с роди-
ната. Най-малко са
гимназистите. Голе-
мият проблем на ми-
нистерството в мо-
мента обаче е, че няма
данни колко българче-
та се намират зад гра-
ница извън тези 15
000 деца.

Трима кандидатите за одит
по пътна безопасност на

проектите по ОП „Транспорт“
Силвия ГРИГОРОВА

   Три са офертите, които са постъпили в Аге-
нция „Пътна инфраструктура“ за определяне
на изпълнител за провеждане на одит по пътна
безопасност на етап „Преди въвеждане в ек-
сплоатация” и на етап „Начална експлоата-
ция” на проектите, финансирани по Оператив-
на програма „Транспорт” 2007-2013 г., с 5 обо-
собени позиции. Това информираха от
АПИ.Обособените позиции са: Позиция №1 –
Проект „Доизграждане на автомагистрала
„Тракия”, Лотове 2, 3 и 4, BG161РО004-2.0.01-
0004, състоящ се от следните участъци: Лот 2
Стара Загора – Нова Загора - от км 210+100 до
км 241+900; Лот 3 Нова Загора – Ямбол - от км
241+900 до км 277+597 и Лот 4 Ямбол – Карно-
бат - от км 276+200 (? км 277+597 от Лот 3) до
км 325+280.

Позиция №2 – Проект „Автомагистрала „Хе-
мус”, участък СОП – пътен възел Яна,
BG161РО004-2.0.01-0007”, от км 0+000 до км
8+460.

 Позиция №3 – Проект „Автомагистрала
„Струма”, Лот 1, Лот 2 и Лот 4”, BG161РО004-
2.0.01-0009”, състоящ се от участъците: Лот 1
Долна Диканя – Дупница - от км 305+220 до км
322+000 и Лот 4 Сандански – Кулата - от км
423+500 до км 438+500.

  Позиция №4–Проект „Автомагистрала „Ма-
рица”, Лот 1 и Лот 2”, BG161РО004-2.0.01-
0006”, се състои от участъците: Лот 1 Оризово
– Димитровград - от км 5+000 до км 36+400 и
Лот 2 Димитровград – Харманли - от км 36+400
до км 70+620.

 Позиция №5–Проект„Път Е-85 (²-5) „Кър-
джали- Подкова”, BG161РО004-2.0.01-0008”,
състоящ се от участъците: Път ²-5 Кърджали –
разклон Джебел – реконструкция и рехабили-
тация от км 342+639 до км 350+858 и Път Е-85
(²-5) Разклон Джебел – Подкова – ново строи-
телство от км 343+200 ? 349+996 до км
367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км
0+000 до км 2+368”.

Предложените оферти, по реда на постъпва-
нето им, са от: Консорциум „Мости-ИКП“ /
„Мости България“ ООД, „Мости Катовице“ и
„Инжконсултпроект“ ООД/ участва по позиции
1, 2, 3, 4, 5;  ДЗЗД „Одит ПБ“ /„Мотт Макдоналд
Лимитид“, „Трансконсулт-22“ ООД и „Път-
проект“ ЕООД/ участва по позиция 5 и ДЗЗД
„Пътна безопасност“ /„Мотт Макдоналд Лими-
тид“, „Трансконсулт-22“ ООД и „Център за път-
ни изследвания – ЦПИ“ АД/ участва по пози-
ции 1, 2, 4.

ГЕРБ внесоха в парламента вота на
недоверие към правителството на
Пламен Орешарски с тема - полити-
ката в сектор “Инвестиционно проек-
тиране”. Въпреки очаквания неуспех
на вота, от партията заявиха, че се
надяват всички депутати да ги под-
крепят.

“Темата, която избрахме, е пълен
провал. По инвестиционното проекти-
ране дори не е и почнало нещо да се
прави, а са изхарчени маса държав-
ни пари”, заяви пред журналисти в
кулоарите лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов.

Още вчера той каза, че за новото
Министерство на инвестиционното
проектиране (МИП) вече четири месе-
ца се дават пари, а реално то още не
функционира.

Депутатът от ГЕРБ и бивш региона-
лен министър Лиляна Павлова заяви,
че от ГЕРБ очакват да бъдат подкре-
пени за вота на недоверие от всички
народни представители, защото ста-
ва въпрос за инвестиционна полити-
ка, засягаща цялата страна и приори-
тетите на всички граждани. 

“Разчитаме за разум и подкрепа на
този вот, тъй като той е аргументиран,
професионален и експертен. Надява-
ме се в рамките на дебата да успеем
да докажем това. Надяваме се този
вот да мине успешно и правителство-
то да приключи своя мандат”, добави
тя. 

Павлова подчерта, че тъй като МИП
не функционира, това е създало хаос
и ступор в администрацията, което
довело до изключително сериозни
забавяния на строителния и инвести-
ционен процес в страната. 

Това се отразило на раздаването на
разрешенията за строеж, въвеждане-
то на обекти в експлоатация, серти-
фикация на строителни материали.
Липсвали и дейности и във връзка с
жилищната политика и с благоустрой-
ството на градовете, регионите и об-
щините, описа проблемите Павлова. 

Според нея в секторите на кадастъ-
ра и на строителния контрол работата
е сведена до политическа чистка на
доказани професионалисти в систе-
мата. Има само гол популизъм и ло-
зунги и липсва експертното начало,
заяви още Павлова.

Тя каза, че вотът се внася с 96 под-
писа от общо 97 членове на ПГ на
партията. Йоана Кирова била в чуж-
бина и нямала възможност формално
да се включи, но имали нейната под-
крепа.

Частични вотове на недоверие ще
бъдат внасяни през най-кратки пе-
риоди от време, ако не ни освободят
от този ангажимент, като правителс-
твото си подаде оставката, обяви пък
зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ
Димитър Главчев.

Министър проверява АМ „Струма“
Силвия ГРИГОРОВА

 Министърът на
регионалното раз-
витие Десислава
Терзиева и предсе-
дателят на Управи-
телния съвет на
Агенция „Пътна
инфраструктура“ -
инж. Стефан Чай-
ков провериха
строителните дей-
ности на лот 4
Сандански – Кулата
от автомагистра-
ла „Струма“. „О-
чаквам от строи-
телите максимална
мобилизация в ра-
ботата си и обе-
ктът да бъде за-
вършен до юли
следващата годи-
на”, заяви минис-
тър Терзиева. Тя
подчерта, че пред-
стои възлагането
на допълнителна
обществена поръч-
ка за изместване на
инженерни мрежи и
поради това обе-
ктът ще бъде за-
вършен с 90 дни по-
късно от предвиде-
ното. Стефан Чай-
ков уточни, че към
момента физичес-
кото изпълнение на
обекта е около
30%, но при добра
организация дей-
ностите могат да
бъдат изпълнени в
определения срок.

 Участъкът от
Сандански до Кула-
та е с дължина 14,7
км. Изпълнител на
обекта е фирма

„АКТОР” АСД.
Стойността на до-
говора е 67 176 000
лв. с ДДС. Строи-
телният надзор
осъществява „Пъ-
т и н в е с т и н ж е н е -
ринг” АД, чийто
договор е 356
419,20 лв. с ДДС.
Авторският над-
зор е на “Рутекс“
ООД, „Пътпроект“
ЕООД и „Транскон-
султ-22“ ООД.
Строителните дей-
ности на обекта
стартираха през
април 2012 г. Сро-
кът за изпълнение
на договора е 23
месеца.

  Трасето на лот
4 преминава през
териториите на
общините Сандан-
ски и Петрич. На
обекта ще бъдат
изградени 7 надле-
за, 6 подлеза, 7 мос-
та (5 моста за ав-
т о м а г и с т р а л а
„Струма” и 2 мос-
та при жп линия

София – Кулата).
Ще бъдат монти-
рани и шумозаглу-
шителни прегради
между магистрала-
та и населените
места. Общата
дължина на АМ
„Струма” - от Дас-
калово до гръцката
граница, е 150 км.
Със средства от
ОП „Транспорт“
2007-2013 г. се из-
граждат общо 68,5
км. Лот 1 Долна Ди-
каня – Дупница /
16.78 км/ е готов, а
лот 2 Дупница –
Благоевград /37 км/
и лот 4 Сандански
– Кулата /14.7 км/
се изпълняват в
момента. АМ
„Струма“ е част
от Трансевропей-
ския транспортен
коридор №IV и от
Трансевропейската
а в т о м а г и с т р а л а
„Север – Юг”. По
нея се осъщест-
вява пътният тра-
фик за Гърция.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
2. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
3. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 40 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 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
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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, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 28 000 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. 2, юг, ТЕЦ - 23 000 лв.

8.  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, 2 тер. - 35 500 лв.

10. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.

11. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

12. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, отличен - 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. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро

4. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв.

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

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

7. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.

8. 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. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, лукс - 330 лв.

2. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, тер. нап. обз.- 250 лв.

3. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.

4. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.

5. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

6. 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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Център, ет. 7/н/, ТЕЦ, панел - 32 000 лв.
3. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 39 000 лв.
10. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
11. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
14. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
16. Тристаен, Център, ет. 3, тх., пл., тер., отремонтиран  - 55 000 лв.
17. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
18. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж - 45 000 евро
21. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
22. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
23. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
24. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
2. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

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 - 36 000 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 - 28 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 - 145 000 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. - 250 лв.
3. Двустаен, близо до Университета, ет. 2, нап. обз., отличен - 300 лв.
4. Двустаен, Ид. ц., ет. 4, 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. Гарсониери, Пашов, ет. 5, юг, РVС - 23 000 лв.

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

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

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

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

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

11. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 28 000 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 - 22 000 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 - 32 900 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, Д. Раковец, пл., 2 ет. х 40 кв. м, парцел: 900 кв. м - 60 000 лв.

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

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

33. 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.
8. Мошино, ет. 4, 54 кв. м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 26 000 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. Албените, 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.
3. Двустаен, Албените, ТЕЦ, обзаведен - 300 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 - 17 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ленински проспект,
тх., пл.,ТЕЦ, тер., с/у Пазара - 38 500 лв.
4. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
5. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
6. 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
7. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
8. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
9. 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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 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

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

Набираме охранители
за строителен обект
в центъра на гр. Перник

- с предимство бивши
служители на МВР и МО

тел. 0882/449518

ИЗКУПУВАМ

СТАРИ АВТОМОБИЛИ

ОТ МЯСТО,

ПЛАЩАНЕ ВЕДНАГА

 - ТЕЛ. 0892/202 293;

          0895/821 433
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Продавам, апартамент, 14 ет.,
непоследен, ЕПК, Твърди ливади,
19 900 лв. - тел. 0888/418 869
Продавам дворно място 511 кв.

м, Банкя, център, до гарата и
общината, с положени основи - 50
000 евро - тел. 0877/966052
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
обезщетение – тел. 0899/19 42 00;
0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв.

ливади, ет. 4, ЕПК, преустр. в
Тристаен,  усвоена тер. с алум.
дограма, теракот,  с
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
Давам под наем двустаен

апартамент, кв. Изток, Албени,
полуобзаведен - тел. 0885/246928

Цех за закуски търси хигиенист -
0899/114535
Вестник „Съперник” търси РЕК-

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

Продавам  пиролизно котле за
отопление, 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 - 22 000 лв.

2. Тристаен, Ид.ц., 94 кв.м, 3 тер., PVC
-  32 900 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/
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0888/874 595
Дава под наем

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

наем

работа

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 - 21 500 лв.

разни
Място за вашата

реклама
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Комиците" /п./
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. 302
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 90, 91
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 13
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Нищо лично" - комедийно риалити
20:30"Домашен арест" - ситуационна комедия
21:00"Комиците" - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00"Убийството" - сериал, еп. 5
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 5
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Клуб Веселие" /п./ - сериал, с. 2, еп. 17
04:40"Кухнята на Звездев" /п./

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
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера" - предаване на НТВ
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00Х Factor - музикално шоу
22:00"Касъл" - сериен филм, 4 сезон
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Лекар на повикване" -  филм
01:15"Сделка или не" - телевизионна игра
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /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  /3235 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура

10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:15Сен Тропе тв филм/350 епизод/
15:10100-те подвига на Еди Макдауд
15:35Европа на фокус

16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Звездите на българския балет
17:30Още от деня
18:00По света и у нас

18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
19:00Втори шанс тв филм /8 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкият принц
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини

21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Торчууд: Денят на чудото - Новият
свят 10-сериен тв филм /Великобритания,
2011г./, 1 епизод, в ролите: Джон
Бароуман, Ив Майлс, Меки Пфайфър, Бил
Пулман и др. (12)

23:00Денис и приятели късно вечерно шоу
00:30Световно първенство по борба за
мъже и жени - Будапеща
00:50Черно слънце игрален филм/
02:40Втори шанс тв филм /8 епизод/п/
03:25По света и у нас /п от 20:00/

04:10Панорама с Бойко Василев /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което

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

лаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

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

ин- формация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

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

телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

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

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И поне-

же няма пълно щастие, ще се на-
ложи да се погрижите за финан-
совите си дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако не сте
уверени в способностите си, по-
добре не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще

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

мъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно е, че не
можете да разрешите проблема
на минутата, макар да търсите
резултат, ефективност и по-

лезност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си, защото
прекалените емоции се отраз-

яват неприятно на
здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте стомаха си,

дори да ви заведат в петзвезден
ресторант, стомахът ви си ос-
тава същият. Бъдете внимател-
ни.

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.
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Æåíñêèÿò îòáîð íà ÅÏÓ âîäè ïîäãîòîâêè
Тимът стана официално член на волейболната федерация

Кристина Тончева, Бе-
тина Антонова и т.н.
са от Перник. Правят
се опити за привлича-
не на още класни със-
тезателки. С тима се
подготвя и 14-годиш-
ната Мария Русева,
която е смятана за
една от най-големите
надежди на женския
 ни  волейбол в близко-
то бъдеще. Междув-
ременно сем нови клу-
ба бяха утвърдени в
родния волейбол от
членовете на Управи-
телния съвет на бъл-
гарската федерация,
на редовно заседание
завчера, което бе про-
ведено в столичния
хотел Хилтън. Сред

Левски Боол - град Со-
фия, Сдружение Волей-
болни ветерани  - град
София. Междувремен-
но стана ясен  и пър-
вият противник на
перничаники в новото
първенство, в което
при жените, след от-
казването на „Локомо-
тив“(София) ще има
осем отбора. ЕПУ ще
срещне в първия кръг
„Марица“(Пловдив), а
стартът на първенс-
твото ще е в средата
на октомври. Програ-
мата официално все
още не е публикувана,
след като види бял
свят, ще стане ясно и
дали перничанки ще са
гости или домакини.

Страницата подготви Яне Анестиев

тях е и отборът на
ЕПУ. Ето новоприе-
тите: Сдружение Во-
лейболен клуб Етро-
поле – град Етрополе,
Сдружение Волейбо-
лен клуб Асеновец
2009 - град Асеновгра-
д,  Сдружение Сту-
дентски спортен
клуб - Европейски по-
литехнически универ-
ситет - град Перник,
Сдружение Волейбо-
лен клуб Металик Во-
лей - град Сопот,
Сдружение Волейбо-
лен клуб Пан-Волей -
град Панагюрище,
Сдружение Волейбо-
лен клуб Ахил-Волей -
град София Сдруже-
ние, Волейболен клуб„Струмска слава”  е

домакин на „Германея”
Отборът на „Струмска слава”, който изпитва

сериозен недостиг на точки, ще играе срещу
„Германея” в неделя на градския стадион в Ра-
домир в мач от 6-ия кръг на първенството на
Югозападната „В” АФГ. Радомирци не би
трябвало да имат особени проблеми с гостите,
които в първите пет мача от началото на пър-
венството се изявяват като типичен домакински
отбор. „Германея4 е спечелила два  си мача у
дома, съответно срещу „Беласица” с 1:0 и „Вих-
рен” с 2:0 и е загубил и двете си гостувания –
съответно срещу „Сливнишки герой” с 0:1 и
„Пирин” с 0:2. В последния си мач в Сапарева
баня отборът е завършил наравно ,1:1, срещу
„Места” и с актив от седем точки се намира на
осмо място във временното класиране.

„Миньор” излиза срещу
„Балкан”(Варвара) в неделя

Отборът на „Миньор” ще изиграе поредния
си домакински мач от шестия кръг на първенс-
твото на Югозападната „В” АФГ в неделя от
17,00 часа срещу тима на „Балкан”(Варвара).
След три поредни победи перничани влязоха в
лоша серия от домакинско равенство, 0:0 сре-
щу „Оборище” и загуба с 1:2 от „Перун” в Си-
митли. Така победата е задължително  ако „чу-
ковете”  искат да се задържат в челото на кла-
сирането.Гостите са приятната изненада на
шампионата и имат същия точков актив от де-
сет точки , както и „Миньор”. Отборът на „Бал-
кан” влезе от регионалната пазарджишка гру-
па след квалификации във „В” групата и  се
представя повече от добре. До този момент от-
борът от Варвара има три победи, равен и една
единствена загуба, точно в миналия кръг сре-
щу „Оборище”(Панагюрище)

Волейболна националка
се омъжи за треньора си
Високата 190 см плевенчанка е на гребена на

чувствата си и крачи с бърза стъпка към олта-
ра. 24-годишната блокировачка иска да дока-
же, че да бъдеш обичана и да обичаш своя тре-
ньор в никакъв случай не може да се тълкува
като престъпление. В това се опитват от две го-
дини насам да я убедят някои зложелатели във
волейболните ни среди, които порицават нея и
обекта на нейните емоции в интимен план –
Алесандро Бракесчи. Нашата федерация го бе
наела да работи за женския национален отбор
в периода 2007– 2011 г. Ако не си бе изгубил
акъла по дългокраката красавица от Плевен,
Алесандро сигурно още щеше да е на същата
позиция, но преди две лета ръководството на
централата ни учтиво го помоли сам да подаде
молба за напускане и той не се противи.

„Славата“ падна  от „Перун“ у дома
Септември (Симит-

ли), подвизаващ се в
Югозападната В ФГ
под името Пе-
рун(Кресна),  победи
като гост Струмска
слава (Радомир) с 2:1 в
отложен мач от 4-ия
кръг на Югозападна-
та „В” група  и се из-
равни на първото
място в класирането
с Оборище (Панагюри-
ще) и Сливнишки ге-
рой с 13 точки.Гости-
те от Симитли пове-
доха в резултата в 
25-ата минута след
красив удар от 25
метра на Анатоли Лу-
лейски и при този ре-
зултат двата тима
се оттеглиха на по-
чивка.Нигериецът в
състава на Струмска
слава (Радомир) Еку-
ндайо Джайеоба израв-
ни пет минути след
почивката. Победно-
то попадение за гос-

тите от Симитли
вкара Антонио Ласков
в 68-ата минута с ху-
бав удар от фаул, на
около 25-30 метра за
крайното 2:1. Капита-
нът на Септември
(Симитли) Радослав
Митревски и Анатоли
Лулейски получиха ле-
ки травми през първа-
та част и на почивка-
та бяха заменени.За
първи път от начало-
то на сезона кметът
на Симитли Апостол
Апостолов, който из-
гледа мача в Радомир
заяви, че е доволен от
играта на отбора. „За
първи път съм дово-
лен от играта на на-
шия отбор. Футбо-
листите показаха ис-
тинските си възмож-
ности. Проявиха воля
и характер за победа.
Показаха, че са добър
колектив, който умее
да воюва и да постига

целта. Трите точки
ще ни помогнат да
вървим нагоре в кла-
сирането. Както каз-
ва нашият изпълни-
телен директор, с та-
зи победа поне сигур-
но е, че няма да изпад-
нем”, заяви Апостол
Апостолов.В пред-
стоящото второ до-
макинство Септем-
ври (Симитли) приема
в неделя Велбъжд (Кюс-
тендил) в мач от 6-ия
кръг на първенство-
то.На 25 септември
(сряда) отборът играе
отново у дома срещу
Вихрен в мач от вто-
рия кръг на турнира
за Купата на Аматьор-
ската футболна лига.
Победителят ще
срещне Пирин, за да
бъде определен пред-
ставителя на Благоев-
градска област в след-
ващата фаза на със-
тезанието.

те, които са задължи-
телни и трябва да се
правят поне 24 часа
преди двубоя. Състе-
зателят е прегледан
от дежурен лекар в
тоалетната на ста-
диона в балканското
градче, а срещата за-
почна с 20-минутно
закъснение поради та-
зи причина. Ако жалба-
та на “зелените” бъ-
де уважена, те ще

ФК “Пирин” пусна
официална жалба до
Зоналния съвет на
БФС в София, както и
до медицинската ко-
мисия към декларация-
та за допуснати фор-
мални нарушения в ме-
дицинския предсъсте-
зателен лист на ФК
“Чепинец”.Велинград-
чани не бяха включили
вратаря им Станис-
лав Томов в прегледи-

спечелят служебно с
4:0. Мачът завърши
1:1.Напомняме ви,че в
първия кръг от пър-
венството „Пирин”
загуби в Радомир от
„Струмска слава”, но
след това откри нере-
довен състезател в
отбора на радомирци(
Митко Петков играл
наказан) и получи слу-
жебно 3:0 срещу „Сла-
вата”

След  Радомир  „Пирин” иска
служебна победа във Велинград

Вече десетина дни
тренира женският
 волейболен отбор на
ЕПУ, който ще вземе
участие в женската
Суперлига.  Десет мо-

мичета се готвят
под ръководството
на треньорката Де-
сислава Банкова, като
пет от тях, сред кой-
то Андреа Филипова,

ЮГОЗАПАДНА  В  ГРУПА
6-ТИ КРЪГ -22.09.2013 Г./НЕДЕЛЯ/

- 17.00 Ч.

ФК МИНЬОР - БАЛКАН /ВАРВ/
 П.Петков  П.Симов  Влад.Велев-Сф
4-ти Г.Минов Сф   Делегат: КЪН.ДИМИТРОВ
БЕЛАСИЦА - ОБОРИЩЕ
Мл.Пенев  Вл Владимиров  Рай. Цветков-Кн  
4-ти Емил.Антонов Кн   Делегат: ВЛАД.НЕДЕЛЧЕВ
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ - СЕПТЕМВРИ  
 Вас.Ел-Хатиб  Ген.Зарев  Рад.Димитров-Сф
4-ти П.Митрев Сф   Делегат: ЦВ.ЦОКОВ
ВИХРЕН - СПОРТИСТ /СВ/
 Хр.Шиндаров  Г.Шопов  Г.Й.Стоянов-Пз
4-ти Стан.Апостолов Пз    Делегат: ВАЛ.БОРИСОВ
ОФК ПИРИН - БОТЕВ /ИХТ/
 Г.Андреев  Влад.Чешмеджиев  Крас.Миланов-Сф
4-ти Тен.Гошев Сф   Делегат: ОГН.ПЕШЕВ
МЕСТА - ЧЕПИНЕЦ 
Бор.Ненков  Ник.Пакарджиков  Алекс.Моллов-Сф
4-ти Кр.Атанасов Сф   Делегат: ВЕНЦ.ДАВИДКОВ
СТРУМСКА СЛАВА - ГЕРМАНЕЯ
   Й.Воденичаров  Мир.Максимов*  Анг.Карадалиев-
Бл    4-ти Лен.Витанов Бл   Делегат: Г.ЯНКОВ
ПЕРУН - ВЕЛБЪЖД 
  Мар.Спасов  Март.Миладинов  Рад.Вутов-СфО
4-ти Кир.Кирилов Пк   Делегат: ПЛ.ИЛИЕВ
 

ГРУПА 1
КРЪГ 4

21/22.09 - 17,00 ЧАСА
25 ФК ВЕРИЛА - ФК БАЛКАН - С
26 ФК ВИТОША - ФК СПОРТИСТ - С
27 ФК МИНЕРАЛ - ФК ЕРМА - Н
28 ФК ПИРИН - ФК СТРУМА  - Н
29 ФК БОТЕВ - ФК ЕНЕРГЕТИК - Н
30 ФК ДРУЖБА - ФК ГАБЕР - Н
31 ФК РУДНИЧАР - ФК ЧОРНИ 1920  - С
32 ФК ГОЛЕМИ ВРЪХ -
     ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 – Н (10,30Ч)
 

ГРУПА 2
 3 КРЪГ 

21/22.09 - 17,00 ЧАСА
13 ФК САРАТА - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
14 ФК БЕНКОВСКИ - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ  - С
15 ФК БОТЕВ 1 - ФК СТУДЕНА  - Н
16 ФК СВРАКИТЕ - ФК ВЪРБА - 1917 - С
17 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК КИТКА - Н
18 ФК ВИХЪР - ФК БУРЯ – Н (10,30ч)
      ФК ЛЕВСКИ – ПОЧИВА
 
ДЕЦА И ЮНОШИ МЛ.ВЪЗРАСТ

1-ВИ КРЪГ
21-ВИ СЕПТЕМВРИ
 9,30 И 11,00 ЧАСА

Марек 2010 – Металург 1957 деца
Марек 2010 – Миньор 1919 ЮМВ
Миньор – Велбъжд    деца и ЮМВ
Марек 2007 – Миньор(Бобов дол) деца
Марек 2007 – Витоша ЮМВ
Стр.слава – Германея 10,30 ч деца
Кюстендил – Черногорец 10,30 ч деца
Почива: Аякс
 

ДЕЦА „Б” 1
КРЪГ 1 –

22.09 - 10,30 ЧАСА
1 ФК МИНЬОР (ПЕРНИК) -
   ФК МИНЬОР - 2013 (ПЕРНИК)       
2 ФК МАРЕК 2010 (ДУПНИЦА) -
   ФК МИНЬОР (БОБОВ ДОЛ)  
3 ФК ВЕЛБЪЖД (КЮСТЕНДИЛ) -
   ФК ГЕРМАНЕЯ (САПАРЕВА БАНЯ)        
4 ФК ЧОРНИ 1920 (БРЕЗНИК) -
   ФК ДРУЖБА (МЕЩИЦА)

ФУТБОЛЕН УИКЕНД



АПРОПО

Îñúäèõà ïèÿí øîôüîð, óáèë ïðèÿòåë
Наказанието е две години лишаване от свобода

СИНДИКАКИТЕ В „НА-
ПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ”
РИПНАХА ЯКО. КАКТО
подобава на истински син-
дикати – за пари. Там от-

край време се говори за пари и все
държавата е виновна, че не превеж-
да навреме заплатите. Може и така
да е, обаче въпростното дружество
освен с липсата на пари миналата
година стана популярно и с излишъ-
ка на тръби. Които бяха набързо и
демонстративно извадени от полив-
ните съоръжения, включително в
няколко пернишки села, бяха изда-
дени за скрап и когато се разсмърдя
по въпроса, беше обяснено от тога-
вашния земеделски министър, че та-
ка трябва, а извадените ще бъдат за-
менени с нови. Та когато сега синди-
катите пищят за пари, що не питат
административното си ръководство
къде отидоха парите от скрапа. И
още къде са обещаните, но непоста-
вени тръби в Ярджиловци, напри-
мер. А и въобще да се говори за по-
ливно земеделие, особено в Пер-
нишко, си е направо майтап работа
с оглед гореизложените обстоятелс-
тва. Затова синдикатите в напоява-
нето по-добре да видят как се на-
поява собствената им администра-
тивна машина и да не затлачват об-
щественото съзнание с мътната вода
на претенциите си.

ПОЛОЖЕНИЕТО В ПЕРНИШ-
КИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЧЕРА
НАИСТИНА БЕШЕ НАТОПОРЧЕ-
НО, щото на няколко пъти за малко
да се стигне до бой. Бой както поли-
тически, така и юмручен. Политичес-
кият беше съпроводен от грешка в
превода или преброяването. Един
глас в повече, отчетен от председа-
теля Караилиев, стана повод за ис-
кане на оставки и контраоставки.
По-драматичното се случи пред кафе
Панорама, където за една бройка да
се стигне до силова саморазправа
между двама видни общинари – еди-
н сегашен съветник и един бивш.
Резилът беше на косъм, но се разми-
на само с крясъци и обиди по май-
чина линия.

1220 септември 2013 г.

Мъж уби майка си и рани сина си
при катастрофа край Студена

Любомира ПЕЛОВА
71-годишна столичанка е починала при

тежък пътен инцидент, станал около 18,30
часа в сряда, на главен път Е-79, в района
на пернишкото село Студена. Иницденът е
причинен от собствения й син. 37-годиш-
ният столичанин Константин Г. от София ка-
тастрофирал, преобръщайки се няколко пъ-
ти с лек автомобил “Ситроен”. В резултат
на това майката на водача, 71-годишната
Таня Н. изхвърчала от колата и по-късно
починала в пернишката многопрофилна
болница. В лечебното заведение е прегле-
дан и тригодишният син на шофьора, но за
радост детето е с леки наранявания, без
опасност за живота. Същото е било в дет-
ско столче, прикрепено неподвижно за
задната седалка и най-вероятно това е спа-
сило живота му. Виновникът за жестоката
катастрофа  е изпробван за алкохол с тех-
ническо средство, но пробата му е отрица-
телна. Причините за катастрофата са в про-
цес на изясняване.

По случая е започнато досъдебно произ-
водство и работата продължава.

рисов. Водачът на ле-
кия автомобил
„Форд Мондео” бил
пиян – концентрация-
та на алкхол в кръвта
му според показания-
та от взетата кръв-
на проба била 2,03
промила. Резулта-
тът бил закономерен
– заради загубения
контрол върху управ-
лението на возилото
колата полетяла към
крайпътното дере.
При инцидента вода-
чът на автомобилът
оцелял, но загинал пъ-
туващия в колата
млад мъж.

Съдебният състав
оправда подсъдимия
по онази част от об-
винението, според
която той е шофи-

рал мондеото без да
се съобрази с кон-
кретните пътни ус-
ловия и не е намалил
скоростта на движе-
ние на автомобила.

Заради причинена-
та смърт по непред-
пазливост обаче пер-
ничанинът ще се раз-
дели със свободата
си за две години.
Присъдата „лишава-
не от свобода” ще
бъде изтърпяна в
затворническо обще-
житие от открит
тип при общ режим
на изтърпяване на
наказанието.

Присъдата подле-
жи на обжалване
пред софийския Апе-
латвен съд в 15-дне-
вен срок.

Любомира ПЕЛОВА
Две години лишава-

не от свобода е нака-
занието, което пер-
нишкият Окръжен
съд наложи на шо-
фьор, седнал зад во-
лана след употреба
на алкохол и в резлу-
тат на причнено от
него ПТП отнел чо-
вешки живот.

К а т а с т р о ф а т а
стана на 4 септември
2012 година, около 4
часа сутринта. Пер-
ничанинът Кирил Ми-
тов пътувал от село
Боснек към Перник,
след като все още бил
под влиянието на по-
гълнатия алкохол.
Заедно с него в кола-
та пътувал 28-го-
дишният Марио Бо-

Любомира ПЕЛОВА
В последните ня-

колко години се наб-
людава сериозно на-
растване на регис-
трациите на лични
леки автомобили.
КАТ отчита много
висок процент на ко-
лите на възраст над
15 години. От 2010
г. досега се наблюда-
ва увеличение на
броя регистрирани
лични автомобили в
страната с всяка из-
минала година.

Тенденцията за уве-
личение през последни-
те години е след драс-
тичен спад в регис-
трациите през 2009 г.
заради икономическа-
та криза, засегнала ев-
ропейски страни, как-
то и на затишие след
“бума” на регистра-
ции при влизането на
България в ЕС, сочи ин-
формацията, изнесена
от отдел “Пътна по-
лиция” при Главна ди-
рекция “Национална
полиция”. 

През 2012 г. регис-
трираните нови ле-
ки автомобили у нас
са 14 хиляди, а упо-
требяваните с пър-
ва регистрация - 182
хиляди. От началото
на 2013 г. до края на

юли новозакупени-
те леки автомоби-
ли у нас са 8900, а
употребяваните с
първа регистра-
ция, внесени от
Европа - 108 хил-
яди, сред които
преобладават стари-
те коли

В края на шестмесе-
чието на 2013 г. общо
регистрираните ав-
томобили в страната
са 2 860 000. Най-мно-
го от леките автомо-
били са над 20 години
- около 36% от общо
р е г и с т р и р а н и т е .
Следват колите на
възраст между 15 и
20 години - 32 на сто. 
Това означава, че 68
на сто от регистри-
раните автомобили в
страната са над 15-
годишни.

От КАТ правят ста-
тистика на възрас-
тта на колите през 5
години. Всяка година
пък на около 50 хил-
яди автомобила се
прекратява регистра-
цията - обикновено
много стари.

Има и износ, но по-
токът е по-голям от
държавите-членки на
ЕС към България.

Спрените от дви-
жение поради техни-

Увеличават се регистрираните
леки коли в България

ческа неизправност
или по желание на
собствениците са
около 40 хиляди на
година. Съгласно за-
конодателството, в
момента годишният
данък на старите ав-
томобили е около де-
сет пъти по-нисък
от този на новите.

Според експерти-
те от КАТ трябва да
се помисли за стиму-
ли или преференции
за закупуването на
нови коли, било чрез
местните данъци и
такси или с други ме-
ханизми.

От МОСВ посоч-
ват, че нямат компе-
тенции да налагат ог-
раничителни мерки по
използването на ав-
томобили в зависи-
мост от възрастта
им. Емисиите на вред-
ни вещества в отра-
ботените газове от
всеки автомобил след-
ва да отговарят на
съответния европей-
ски стандарт EURO.
През 2011 г. сайтът
EurActiv определи за-
мърсяването у нас ка-
то хронично: “Бълга-
рия едно от най-смър-
тоносните места за
живеене в света зара-
ди лошото качество
на въздуха”.

Криминално проявен се опитал
да обере апартамент в Изток

Криминално проявеният Ю.К. на 37 години от
Дупнишко е задържан при опит за кражба от апа-
ртамент в пернишкия кв. „Изток”.

Около 01,15 ч. тази нощ е подаден сигнал от
гражданка , че някой се опитва да проникне в жи-
лището й на ул. „Ю. Гагарин” в „Изток”. Органите
на реда реагирали незабавно и на място бил за-
държан познатият на полицията криминално проя-
вен дупничанин. Същият е бил без документ за са-
моличност и му е съставен акт по Закона за БЛД.

Задържан е за 24 часа с полицейска заповед и
работата по случая продължава.

Антитерористите поемат част от
функциите на закритото СДОТО

Специализираният отряд за борба с тероризма
към МВР поема част от функциите на закритата
СДОТО. Правителството отмени разпоредбите в
Правилника за прилагане на Закона за МВР, с
които се определят статутът и дейностите, извър-
швани от закритата Специализирана дирекция „О-
перативни технически операции”. С последните
промени в Закона за специалните разузнавателни
средства и Закона за МВР СДОТО беше изведена
от структурата на МВР и беше обособена в самос-
тоятелна държавна агенция.

С цел осигуряване нормалното функциониране
на МВР и изпълнение на законово определените
му дейности част от функциите на вече несъщес-
твуващата дирекция преминават към Специализи-
рания отряд за борба с тероризма. Това са откри-
ването, идентифицирането и неутрализирането с
технически средства и специализирани кучета на
взривни устройства и вещества, както и извър-
шването на физико-химично изследване и ек-
спертна оценка на взривни устройства и техните
елементи.

Проектът на постановление и мотивите към него
бяха публикувани за обществено обсъждане в ин-
тернет страницата на МВР.

Почина бившият кмет на Студена
В сряда, след дълго боледува-

не е починал бившият кмет на
Студена Валери Спасов. В негова
памет вчера пернишките минипар-
ламентаристи започнаха редовно-
то си заседание с едноминутно
мълчание. Валери Спасов страда-
ше от сериозно сърдечно забол-

яване.
Според съселяните му той си е отишъл от този

свят в съня си, най-вероятно от инфаркт. Бившият
кмет на Студена бе погпебан вчера в гробищния
парк на родното си село.В последния му път го из-
пратха десетки близки, приятели, роднини, студне-
чани, чието уважение той бе спечелил приживе с
двата си успешни управленски мандата.

Любомира ПЕЛОВА


