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Убедете се
в разликата!

на което са били об-
съдени докладите на
независимите експер-
ти за степента на
прилагане на управле-
ние от Стратегията
на Съвета на Европа
във всички общини,
подали документи за
участие в тази про-
цедура.

Въз основа на докла-
дите на двама незави-
сими експерти, пре-
доставените доку-
менти от общината и
резултатите от  ан-
кетно проучване сред
гражданите в община
Перник, Комисията
взе решение Етикетъ-
т да бъде присъден на
Община Перник. Съг-
ласно правилата за
присъждане на отли-
чието, срокът на ва-
лидност му е за пе-
риода 2013 -2015 го-
дина. Етикът пред-
ставлява признание
за  успешно прилагане
на принципите за доб-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.447 лв.
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Общината стана носител на Етикет за иновации и добро управление

От проект
на проект

Само един уикенд беше дос-
татъчен, за да цъфнат няколко политичес-
ки проекта, кой от кой по-амбициозен и по-
загадъчен. Това разминаване в понятията
идва от самосебе си, като гледаш как до
скоро достолепни политически фигури се
занимават с партийно инженерство при
твърдата убеденост, че инженерните им
дипломи ще се окажат „калинки”.

Вярно, есента е творчески политически
сезон, ама понякога творците се самозаб-
равят. И го удрят на авангардни проекти,
достъпни само за хора от по-особен мате-
риал. Като новата БАСТА, която едва ли ще
бастиса Бойко, а по-скоро ще направи за
посмешище собствените си създатели. На
какво се надяват новите партийци? Имаме
усещането, че за тази работа им е платено
като на някои от протестиращите на жъл-
тите павета. Иначе – кауза пердута. И
трошене на пари залудо.

Дискусионните клубове на президента
Първанов също са нещо между рибата и ра-
ка. Освен ако на тях не се започне с диску-
сията „Кой назначи Пеевски?” А за да бъде
цикълът затворен, да се завърши с „Кой
уволни Пеевски ?” Поредното въртене на
леви идеи, които по-скоро се доближават до
цирковото изкуство, а не до практическа-
та политика.

Два проекта – една цел. Да правим нещо,
па може и да не става нищо. Есен е...

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. първомъченица
и равноапостолна

Текла.
Преп. Коприй

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник

стана носител на
Етикет за иновации и
добро управление на
местно ниво. Награ-
дата ще бъде връчена
на кмета Росица Яна-
киева на специална це-
ремония в курорта
Албена на 14-ти ок-
томври в рамките на
Годишната среща на
местните власти, ор-
ганизирана от Нацио-
налното сдружение
на общините в Бълга-
рия.

 Кметът на Перник
Росица Янакиева бе
подала документи за
участие във Втора-
та процедура за при-
съждане на Европей-
ски етикет за инова-
ции и добро управле-
ние на местно ни-
во.На 11 септември
т.г. се е провело Де-
ветото заседание на
Комисията по при-
съждане на Етикета,

Лошият човек е
като въглена –
ако не те опари,
ще те очерни.

ЛАФ НА ДЕНЯ

100 - 210

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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ÍÀÏËÈÂ ÍÀ ÁÎËÍÈ
Â “ÁÚÐÇÀ ÏÎÌÎÙ”

ÒÐÚÃÍÀ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀ
ÃÅÎÐÃÈ ÏÚÐÂÀÍÎÂ

ÈÂÎ ÀÍÃÅËÎÂ:
“ÎÁÈ×ÀÌ ÏÅÐÍÈÊ”

те, е умишлен палеж.
Потърпвешият от
палежа се занимавал с
бизнес и служителите
на реда, които ра-
ботят по всички въз-
можни версии за при-
чините, довели до из-
пепеляванто на буса,
ще проверяват и дали
пък в основата на ин-
цидента няма намесе-
ни и финикийски зна-
ци – неуредени финан-
сови взаимоотноше-
ния или отмъщение
на завиждащ конку-
рент в бизнеса. Собс-
твеника на ивекото е
с абсолютно чисто
криминално досие.

Любомира ПЕЛОВА
Микробус е изгорял

в неделя срещу поне-
делник през нощта в
пернишкото село
Студена. Пламъците
лумнали около 3,15 ча-
са на улица „Христо
Ботев” и унищожили
напълно автомобила,

марка „Ивеко”. Бусът
е собственост на 41-
годишния местен жи-
тел Р.Б. От полиция-
та заяиха, че засега
причините за инциден-
та не са установени,
но една от основните
версии, по която ра-
ботят криминалисти-

Запалиха автомобил в Студена

ро демократично уп-
равление, качество на
предоставените пуб-
лични услуги и добри-
те практики при из-
пълненето на публич-
ните политики в об-
щината., се казва в до-
кумента, подписан от
министъра на регио-
налното развитие Де-
сислава Терзиева, коя-
то е и председател на
комисията за присъж-
дане на Етикета.
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Ñïåøíèòå ìåäèöè ïðîòèâ ïîâèêâàíèÿ ÷ðåç SMS
Според тях това ще доведе до хаос в неотложната  помощ

Натоварен уикенд в
пернишката болница

Зоя ИВАНОВА
Поредният натоварен уикенд „изкараха”

лекарите от спешният кабинет на перниш-
ката болница. Близо 250 пациенти са потър-
сили медицинска помощ, за пореден път
доказвайки, че в почивните дни спешната
помощ си остава предпочитана от хората.
Директорът на МБАЛ „Рахила Ангелова” д-
р Вяра Церовска поясни, че от прегледани-
те 50 са били деца, а 30 от болните са оста-
вени за лечение в отделенията на здравно-
то заведение.  „Сега е момента да се нап-
рави профилактика с противогрипни вакси-
ни. Иначе усложненията след грип са доста
неприятни – полиорганна недостатъчност и
пневмонии. Хората обикновено чакат до
последния момент. Сега в болницата ни
има 9 такива пациенти, които не са си объ-
рнали внимание навреме. 6 от тях дишат с
апарат“, поясни Церовска.

В Брезник започна
безплатно кастриране
на домашни любимци

Любомира ПЕЛОВА
Безплатно кастриране на  домашни куче-

та и котки започна в Брезник. Кампанията е
организирана от общинската администра-
ция и австрийската фирма Verein Respek и
ще тече до 28-ми септември, припомниха от
кметството.

Животните ще бъдат кастрирани, ваксини-
рани и обезпаразитени, а домашните куче-
та и чипирани.За всички доведени за кас-
трация домашни кучета ще се издават ве-
теринарно заверени паспорти, с които собс-
твениците им ще се освободят от годишен
данък при регистрация на домашните лю-
бимци в общината. Организаторите на кам-
панията имат желание , кастрационните
процедури да се провеждат два пъти го-
дишно, като за всички кастрирани и регис-
трирани в общината домашни кучета ще се
извършва безплатно обезпаразитяване по
време на следващите кампании.

Българските учители с
най-ниски заплати

Виктория СТАНКОВА
България е сред страните от ЕС с най-

ниски заплати на учителите. Това е зак-
лючението на доклада Eurydice, изгот-
вен от Европейската комисия.

„България е сред страните от ЕС, в
които минималната заплата не е била
променена в периода 2011-2012 г. Все
пак, след установяване на системата за
делегиране на бюджетите, всяко учили-
ще, според успешността на управле-
нието и спестяването на средства от
училищния бюджет, има възможност да
плаща надбавки на учителите, в зави-
симост от техните резултати по време
на академичната година. Така, настоя-
щата средна заплата за учителите и ди-
ректорите на училища се е увеличила с
3% между 2011-2012 г. Въпреки това,
България все още е сред страните с
най-ниски заплати на учителите в Евро-
па”, се казва в доклада.

Заплатите на учителите в средното об-
разование в Люксембург са 20 пъти по-
високи от тези в България – поразител-
на разлика, която не може да бъде об-
яснена само с престижа, на който се
радва професията в различните евро-
пейски страни, коментира пък сайтът
„MyErope”, позовавайки се на проучва-
не на ЕК.

С годишна заплата 4780 евро и ме-
сечна 398 евро, българските учители в
средното образование са най-ощетени-
те в ЕС. Техните колеги в Люксембург
получават средно по 104 049 евро на
година. В Румъния трудът на гимна-
зиалните учители е оценен на 5078 евро
на година, в Латвия учителите в средно-
то образование получават 9216 евро, а
в Унгария – 9448 евро.

Зоя ИВАНОВА
За пореден път

депутатите от
п а р л а м е н т а р н а т а
комисия по вътреш-
на сигурност и об-
ществен ред приеха
единодушно на пър-
во четене промени
в Закона за нацио-
налната система за
спешни повиквания
позволяващи прие-
мането на спешни
повиквания освен
чрез гласово повик-
ване и чрез прилага-
не на IТ технологии.
Промените са пред-
ложени от депута-
тите Христо Мо-
нов и Захари Геор-
гиев и ще се съгла-
суват с мобилните
оператори и със
Съюза на глухите,
но не и с хората,
които ще изпълн-
яват спешните по-
виквания. Редно е
тези идеи, които се
прилагат все още
експериментално по
света, първо да се
съгласуват с хора-
та, работещи в
службите за спешно
реагиране, с експер-
тите в съответни-
те служби и да се
съобразят с особе-
ностите на органи-

Приключи жътвата на овеса
и пролетния ечемик в региона
Силвия ГРИГОРОВА

Приключи жътвата
на пролетния ечемик,
информираха от Об-
ластна дирекция „Зе-
меделие”. От ожъна-
тите в областта
7 400 дка са получени
 1 474 тона зърно при
199 кг среден добив
от декар. Най- много
площи с пролетен ече-
мик тази година има-
ше в община Брезник-
2 700 дка, от които
стопаните получиха
433 т зърно при 160
кг среден добив от де-
кар, който е най-нис-
кия в региона. Най-ви-
сок среден добив от
тази култура получи-
ха земеделските
производители от Ра-
домир. От ожънати-

те в общината 1 950
дка те получиха 468 т
зърно при 240 кг сре-
ден добив от декар.

Ожънати на 100%
са и всички площи в
областта засети с
овес. От засетите об-
що 10 933 дка с тази
кубтура, стопаните
от региона получиха
1688 т зърно при 154
кг среден добив от де-
кар. Най-много площи
с овес тази година
имаха земеделските
стопани от Радомир-
4 508 дка. От тях те
получиха 811т зърно
при 180 кг среден до-
бив от декар. С най-ви-
сок среден добив от
овеса тази година мо-
гат да се похвалят зе-
меделските произво-

дители от Трън. От
засетите в общината
само 80 дка с тази кул-
тура те получиха 225
кг от декар.Най-слаба
беше реколтата от
овеса тази година в
Земен. От засетите в
общината 325 дка са
получени 39 т зърно
при 120 кг среден до-
бив от декар.

Напредва прибира-
нето на картофите в
нашата област. От
засадените общо в
региона 4 216 дка с
този зеленчук, към 20
септември е прибра-
на реколтата от
1840 дка, от които е
получена 3055 т го-
това продукция при
1670 кг среден добив
от декар.

зацията на спешни-
те служби у нас.  То-
ва се казва в офи-
циалното станови-
ще на тановището
на председателя на
асоциацията на
спешните медици д-
р Десислава Кате-
лиева

Приемаме систе-
мата E call, за авто-
матично извест-
яване на тел. 112
при ПТП, приемаме
въвеждане на аудио-
визуална връзка
чрез оператор вла-
деещ жестомимич-
ния език за всички
200 000 пациенти с
нарушен говор и
слух, но категорич-
но се противопос-
тавяме на въвежда-
нето на приемане на
спешни повиквания
с SMS.

Настоящата нор-
мативна база в ока-
зването на спешна
помощ допуска за
спешно да се приема
всяко повикване,
което пациентът
прецени като тако-
ва. Ако се въведе
приемането на по-
виквания чрез SMS,
ще настъпи хаос в
оказването на спеш-
на помощ.

В един SMS могат
да се изпратят от
64 – до 128 знака,
които няма как да
опишат състояние-
то на пациента,
местоположението
му, осигурен ли е
достъп до него.
СМС може да прис-
тигне с закъснение,
може дори да не
пристигне и то в
момент в които мо-
же би се касае за
спасяване на човеш-
ки живот.SMS оси-
гурява анонимност
и императивност,
както и възмож-
ност за злоупотре-
би със спешните
служби, а те просто
нямат времето и
думата да обсъдят
повикването. При
положение, че в мо-
мента спешната по-
мощ извършва в 3/4
от дейността си
неотложни, фалши-
ви, социални или
транспортни повик-
вания, въвеждането
на повиквания чрез
SMS у нас би довело
до лишаване от ис-
тинска спешна по-
мощ на нуждаещи се
от нея хора.Не слу-
чайно само в три
държави в ЕС е до-

пустимо да полу-
чиш спешна помощ с
SMS. Никоя европей-
ска държава не до-
пуска разхищаване-
то на публичния ре-
сурс за несвойстве-
ни дейности и въп-
реки всичко основен
вариант за приема-
не на спешни повик-
вания остават гла-
совите разговори, а
всички други ва-
рианти или са в ек-
спериментален ста-
дий или са само за
пациенти в нерав-
ностойно положе-
ние, абонирани за
този род услуги.

Преди една година
2/3 от работещите
в ЦСМП в страната
се подписаха про-
тив приемането на
спешни повиквания
с SMS и внесоха под-
писката си в 41-ото
НС. Сега отново
трябва да внесем
същата подписка,
но в 42 – то НС, за-
щото същият вно-
сител за втори път
прави поредния опи-
т да въведе чрез за-
кон това, което по
света е все още пи-
лотен проект. В мо-

Зидарци с нова черква
Любомира ПЕЛОВА

Пернишките общинските съветници да-
доха съгласието си да бъде учредено без-
възмездно право на строеж на Софийска
света митрополия, представлявана от ико-
ном Иван Плочарски, в качеството му на
председател на Църковното настоятелство
при църквата “Св.Димитър” в Радомир и
параклис “Успение Богородично” в Зидар-
ци. Искането бе направено от кметския на-
местник на село Зидарци Надя Любенова.
Някога в селското гробище имало църква
Църква, но през турското робство била раз-
рушена, разказа кметският наместник. Се-
га там стърчали само каменни основи. Лю-
бенова поясни, че в Зидарци е бил създа-
ден Инициативен комитет, който е взел ре-
шението в селото да бъде издигнат парак-
лис. Той ще носи името на Св.Богородица,
защото традиционният събор в Зидарци се
правел винаги на празника на Божията
майка. Вече са събрани 1 000 лв. от даре-
ния за издигане на Светата обител. Мес-
тните сами ще построят параклиса. Те пла-
нират да го открият официално догодина
на Голяма Богородица.Пернишките зако-
нотворци уважиха молбата на кметския на-
местник и дадоха съгласието си общината
да предостави 50 кв.м. за построяването
на нова църква в селото.

мента НАРСМП се
бори за въвеждане-
то на протоколи за
приемане на повик-
вания, за да гаран-
тираме на спешни-
те пациенти пре-
димство пред всич-
ки останали.Тези
протоколи няма как
да се приложат, ко-
гато връзката ни с
пациентите стане
еднопосочна и импе-
ративна чрез SMS.
Това ще доведе до
нарастване на нес-
пешните повиква-
ния, ще застраши
преценката на със-
тоянието на истин-
ски спешните па-
циенти, няма да мо-
жем да дадем живо-
тоспасяващи съве-
ти до пристигане
на екипа, а е твърде
вероятно да закъс-
неем поради липса
на достатъчно ин-
формация за место-
нахождението на
пострадалия.Не на
последно място при
растящата агресия
спрямо нас сме зас-
трашени от само-
разправа, се казва
още в становище-
то.
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Президентът показа, че няма намерение да стои в задните политически редици

Отцепници от ГЕРБ
учредиха БАСТА

Зоя ИВАНОВА
Над 1500 човека се събраха в неделя на уч-

редителното събрание  на новата политическа
формация БАСТА, в основата на която са от-
цепници от ГЕРБ.  „От парламентарната група
на бившата ни партия ни казаха, че няма да
можем да съберем необходимите 500 души
за учредяването и ще наемем статисти, но ис-
кам да кажа, че не сме статисти, тук сме сво-
бодно мислещи хора”, заяви Мирослав Най-
денов, но предположи, че „ще се опитат да са-
ботират или попречат по някакъв начин на съ-
дебната регистрация” на БАСТА.Освен него,
основатели на БАСТА са и депутатите от ми-
налия парламент Емил Димитров, Иван Пет-
ров, Павел Димитров и Недялко Недялков.На
събранието дойдоха и представители на дви-
жение „Модерна България”, на партия „Ли-
дер”, на ВМРО – БНД, на Представителството
на студентските съвети, на Съюза на заная-
тчийските организации, на Земеделски наро-
ден съюз, на Съюза на собствениците в
„Слънчев бряг”. Мирослав Найденов подчер-
та, че от времето на ГЕРБ е имало добри пос-
тижения. Партията на Борисов, например, нап-
равила много за усвояване на европейските
средства, за земеделието и за културата.В
голямата каца с мед, обаче имаше две лъжи-
ци с катран. Едната беше бившият министър
на финансите Симеон Дянков. Заради неговия
бюджет на държавата, ние уморихме бизне-
са. Другата лъжица с катран беше полицей-
щината и вътрешния министър Цветан Цвета-
нов. Не може в сутрешните блокове да гледа-
ме вместо идеи за развитие, поредната изпъл-
нена полицейска акция през нощта, каза Най-
денов.По думите му, бившите привърженици
на ГЕРБ са се отказали от тази партия заради
невъзможността на лидера Борисов да пре-
махне от структурата Цветан Цветанов.

Министерство с нов
Устройствен правилник

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет прие нов Устройствен

правилник на Министерството на правосъдие-
то. С него се установява оптимална структура,
осигуряваща по-добро взаимодействие меж-
ду административните звена във ведомство-
то.

Един от новите елементи е създаването на
силна дирекция в специализираната адми-
нистрация, която ще подпомага министъра
при модернизирането в областта на правосъ-
дието. Предвижда се дирекцията да разра-
ботва стратегии, да координира проекти, фи-
нансирани от средства на ЕС и от други доно-
ри, подпомагащи развитието в областта на
правосъдието, както и да разработва норма-
тивни актове. По този начин ще се осигури ко-
херентност между определянето на мерките
за стратегическо развитие в правосъдието,
тяхното финансово осигуряване и практичес-
ка реализация.

Предвижда се също така министърът и не-
говият политически кабинет да имат пряка ан-
гажираност с изпълнението на показателите
за напредък в правосъдието, установени в
рамките на Механизма за сътрудничество и
оценка на Европейската комисия. В тази
връзка се изменя и Решение № 682 от 2009 го-
дина за създаване на Междуведомствен
координационен екип за изпълнение на пока-
зателите за напредък (benchmarks), опреде-
лени с Решението на Европейската комисия
от 13 декември 2006 г. по прилагането на Ме-
ханизма за сътрудничество и  оценка, както и
на препоръките, определени в редовните док-
лади на Европейската комисия относно нап-
редъка на България по Механизма за сътруд-
ничество и оценка.

Зоя ИВАНОВА
В деня на независи-

мостта  по инициати-
ва на президента Геор-
ги Първанов /2002-
2012г/ беше положено
началото на създава-
нето на „национална
мрежа от дискусионни
клубове”. На дискусия-
та в Националния дво-
рец на културата при-

състваха сегашни и
бивши депутати, ак-
тивисти на БСП, син-
дикалисти, предста-
вители на различни
области от икономи-
ката и обществения
живот.

В речта си пред при-
състващите Първа-
нов сложи и диагноза
на политическия жи-

вот у нас - той е болен
заради загниването на
сегашните български
партии, което пък е
предизвикано от кри-
зата в идентифика-
цията.

Бившият държавен
глава посочи сред
проблемите на поли-
тическите партии
вождизма в ръководс-

твото им и призова
към национално съгла-
сие по основни прио-
ритети “като залог
за успешна нация и
държава”.Той конста-
тира обаче, че сегау
нас има “революционе-
н порив” да бъдат иг-
норирани всички, кои-
то досега са имали до-
сег с политиката и уп-
равлението,и се обяви
срещу противопос-
тавяне на поколения-
та. “Един ще хареса
“На бой отиват само
старците”, друг - “Н-
яма място за старите
кучета”, използва ар-
гументи от филмови
заглавия Първанов, за
да подсили тезата си.
По думите му Бълга-
рия има нужда от ком-
петентно управление
на всички нива.В рам-

ГЕРБ  вади 100 лъжи на
кабинета, ДПС със

заявка за цял мандат
Зоя ИВАНОВА

ГЕРБ ще се опита да представи сто-
те мерки за стоте лъжи във всички по-
литики на кабинета “Орешарски”. Ли-
дерът на ДПС Лютви Местан даде зая-
вка за пълен мандат.

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ
Цветан Цветанов прекръсти предста-
вения от премиера отчет на “Сто мер-
ки - сто лъжи”. По повод частта му за
МВР той заяви: 

“Работите в ущърб на МВР и против
служителите на министерството. Пред-
видили сте да се освободите от почив-
ните станции на МВР”.

Той иронизира управляващите, че са
много добри в продажбата на атрак-
тивни почивни станции и било важно
това да стане сега, защото комисио-
ните ще бъдат добри.

Разговорът за Пеевски не е в полза
на ГЕРБ, заяви лидерът на ДПС Лютви
Местан.

“ Тази сутрин намекнах част от не-
щата, които имам да кажа. Бъдете
малко по-кротички. Мога да променя
темата и да говоря за ГЕРБ и Пеевски,
но не виждам подкана да правя това,
затова ще се върна на темата за отче-
та на правителството”, каза още той.

Местан предложи иронично да по-
молят снабдителя на НС да донесе ву-
вузели на депутатите от ГЕРБ, които
викаха “Оставка”.

Той разкритикува партията на Бойко
Борисов за определението “100 лъжи”
и ги обвини, че са жалки, цитирайки
им увеличението за еднократната по-
мощ за учениците от 150 на 250 лева.

“Пред нас е кабинет със съвършено
различен манталитет. Тук няма пара-
диране със силата на властта, тук не
виждам мускули. За първи път чувам
министри, които са благодарни за вне-
сения вот, защото очакват опозицията
да изиграе ролята на коректив”, под-
черта Местан.

По думите му ДПС ще подкрепя пра-
вителството, “докато сте социално
ефективни, тоест това може да озна-
чава и пълен мандат”.

ките на дискусиите,
които Георги Първа-
нов смята да продъл-
жи, се предвижда де-
бат за нов Изборен ко-
декс с идеи и предло-
жения. Нужни се и про-
мени в закона за поли-
тическите партии, за
по-ефективен кон-
трол върху произхода
и харченето на парите
на политическите си-
ли, отделно - и диску-
сия по темата за със-
тоянието на партии-
те.

Георги Първанов 
смята, че не е нужно
свикване на Велико На-
родно събрание, но са
необходими промени в
конституцията - нап-
ример да се регламен-
тира в кои случаи ре-
ферендумът е задъл-
жителен.

СТАНИСЛАВА АЛЕКСИЕВА ГЕРБ:
„ТРЪН – ГРАД НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ“

Политика на
п р и е м с т в е н о с т ,
прилагане на добри
европейски прак-
тики и решимост
за сериозно по-
добряване живота
на гражданите на
Трън. Това е управ-
ленската визия на
кандидатът за
кмет на ГЕРБ Ста-
нислава Алексиева.
Тя очаква катего-
рична победа на
предстоящите час-
тични избори на
29 септември.
Смята, че ще бъде
подкрепена от
всички граждани,
които искат мо-
дернизиране на
града и по-висок
стандарт на жи-
вот. Разчита  на
своите съгражда-
ни, които оценява-
т промяната, из-
вършена до този
момент в Трън, в
духа на модерното
европейско разви-
тие.

Основен приори-
тет на Станислава
Алексиева е изпъл-
нението на проек-
тите по оператив-
ните европейски
програми, отнас-
ящи се до инфрас-
труктурата и по-
добряване условия-
та на живот в гра-
да. „Имаме спечеле-
ни няколко проек-
та, по които вече
се работи. Убедени
сме, че ще спече-
лим и други, което
ще помогне да се
стабилизира ико-
номическата среда

в общината ни“-
подчерта Алексие-
ва и допълни, че на
първо място
трябва да се съз-
дадат условия хо-
рата в региона да
имат постоянна
трудова заетост и
доходи. Това ще се
случи чрез привли-
чане на инвести-
ции и разкриване
на нови работни
места.

Отчитайки реал-
ността и нуждите
на  жителите на
община Трън, Але-
ксиева е твърдо
решена да не  поз-
воли да се прекъс-
ват важни процеси
или да отхвърля
утвърдените поло-
жителни практики.
Тя ще надгражда

направеното  до
момента, като при-
бавя нов опит и
знание в разреша-
ването на пробле-
мите.

По този начин
кандидатът за
кмет иска да създа-
де и добра приемс-
твеност, което
според нея е еди-
нствената въз-
можност  Трън да
продължи успешно-
то си развитие ка-
то община.

„С опита, който
притежавам и с
добрите практики
наложени в община
Трън, аз ГАРАНТИ-
РАМ по - добрия на-
чин на живот в ре-
гиона” – заяви кан-
дидата за кмет на
ГЕРБ .
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Активни са линии на трите мобилни оператора у нас

Зоя ИВАНОВА
Буквално дни след ка-

то първите бежанци
от Сирия бяха хванати
на родна земя имаше
желаещи да помагат с
каквото могат – това
обяви председателят
на БЧК Христо Григо-
ров. Въпреки, че досега
не е имало официална
кампания никой не е
върнат. Вече е активна
кампанията за набира-
не на помощ за сирий-
ските бежанци, така,
че който иска може да
изпрати съобщение на
един от трите мобил-

ни оператори на номер
1466  и да дари 1 лева –
поясняват от добро-
волческата организа-
ция. Активирано е и он-
лайн дарение на сайта
на БЧК. Събраните
средства ще бъдат на-
сочени към Национал-
ния оперативен щаб. С
тях ще се открият хра-
нителни пунктове, за
да може поне веднъж на
ден бежанците да полу-
чават топла храна Съв-
местен кризисен екип
на Международната
федерация на Червения
кръст и Червения полу-

месец и Българския Чер-
вен кръст, ръководен
от координатора по
бедствията на Зона Ев-
ропа Алберто Монгуци,
ще оцени ситуацията с
бежанците в България,
съобщиха още  от
БЧК.По молба на минис-
тър-председателя Пла-
мен Орешарски БЧК ще
отнесе въпроса с бе-
жанците в България до
Международната фе-
дерация на БЧК в Жене-
ва, тъй като там има
фондове за аварийни
ситуации. „Ще помо-
лим някои от тези
фондове да се от-
ворят, за да се помог-
не.

Ако снощи границата
са минали 70 души, то
няма как да знаем утре
дали няма да минат
700. Затова този фи-
нансов ресурс е много
необходим, за да имаме
възможност да отреа-

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
ДОЛЕКУВАНЕ,ПРОДЪЛЖИТЕЛНО
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ –

ЕООД
гр.ПЕРНИК УЛ.”ПРОТОЖЕРИЦА”102

БУЛСТАТ 113514110
Тел :076/60-44-02 Факс 076/60-44-

12,DSM:+359897094072
Уважаема редакция,
Обръщаме се към Вас с последен и

отчаян зов за помощ и да дадем глас-
ност за наболелия проблем в Специа-
лизирана болница за долекуване, про-
дължително лечение и рехабилитация
ЕООД гр.Перник или така наречения
„Профилакториум”.

Проблемът ни е от една година и
шест месеца. Болницата е с авторитет
и богата история. Преди 50 години е от-
ворила врати за всички нуждаещи се и
е била най-голямата на Балканския по-
луостров. През нея са минали десетки
хияди пациенти останали безкрайно
доволни и връщащи се при нужда от-
ново и отново. Но вече една година и
половина ние, останалия все още пер-
сонал сме оставени на доизживяване.
В коя нормална държава в 21 век се
допуска в една Област да бъдат закри-
ти 4 болници–Трън, Земен, Радомир,
Брезник, а сега дойде и нашия ред. В
момента след  направено преструкту-
риране работят лекари, кинезитерапев-
ти, психолози, мед.сестри, рехабилита-
тори, санитари,лаборатория, админис-
тративен персонал и обслужват насе-
лението, както на област Перник така и
на други  области. Проблемът ни започ-
на през месец април 2012г., когато не
бяха платени работните ни заплати и от
тогава до момента ние сме БЕЗ изра-
ботените си трудови вънаграждения.
Всичко изработено се прибира от ЧСИ
за дължими суми на кредитори, натру-
пани от лошото управление на предиш-
ното ръководство. Ние / Персонала /
направихме и правим невъзможното
да спасим болницата, която е толкова
необходима за гражданите на Област
Перник, но незнайно по какви полити-
чески или икономически интереси не
намерихме адекватна подкрепа в ли-
цето на Община Перник и Общинския
съвет, чиято собственост е сградата и
е наш принципал. Непрекъснато валят
запори.  Храним армия от адвокати на
кредитори, които си пишат доста висо-
ки хонорари. Последният запор преля
чашата на търпението ни, защото е
направен от бившият управител д-р
Боян Богданов, който умишлено или не
докара болницата до това състоние.
Искаме Обществеността на град Пер-
ник да разбере, че се разделя с тази
привилегия да ползва здравните си
права на територията на града ни, а ще
трябва да обикалят по други области
да търсят нужното им лечение.Тук се
лекуват болни след инсулт, инфаркт,
посттравматични състония. Достъпът
до болницата е безупречен, персонала
е обучен и готов за реакция във всяка
ситуация. Жалко, че една напълно ра-
ботеща болница ще трябва да затвори
врати по вина на местните управници и
как ли ще се чувства населението на
града ни, което в по- голямата си част
е бедно и болно, а достъпа до заведе-
ния от този тип в други Области ще се
окаже невъзможен.

Драги  съграждани, ПРОСТЕТЕ   ни,
но и ние сме хора със семейства, които
гладуват.

Търсете вината в Управляващите
Нашето търпение вече е изчерпано

От колектива на СБДПЛР-ЕООД
/ Профилакториум /   гр.Перник.
Линкове за положението: http://

btvnews.bg/video/video/tazi-sutrin/9-
mesetsa-bez-zaplati.html

http://www.zapernik.com/biznes/pernish-
ka-zdravna-dalavera-nova-televiziya-

pogna-bivshiyat-shef-na-profilaktoriu-
ma_20786/

Промени в животновъдството
Силвия ГРИГОРОВА

Със законопроекта се предлагат промени и
в Закона за подпомагане на земеделските
производители, Закона за съхранение и търго-
вия със зърно, Закона за контрол върху нарко-
тичните вещества и прекурсорите и Закона за
горите.

С промените в Закона за животновъдството
се отменят изискванията към бизнес -операто-
рите за предоставяне на документи, удосто-
веряващи актуалната съдебна регистрация от
търговския регистър.

В Закона за подпомагане на земеделските
производители отпада предварителното ли-
цензиране на вноса на земеделски продукти.
Лицензирането на вноса на земеделски про-
дукти от трети страни е част от Общата сел-
скостопанска политика и Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на ЕС.
При администрирането на системата на лицен-
зиране на вноса на земеделски продукти от
трети страни директно се прилагат регламенти
на Съюза.

В Закона за горите се облекчава процеду-
рата по вписване на браншови организации в
регистъра на браншовите организации и на на-
ционалните браншови организации в горския
сектор, като вместо удостоверение за актуал-
но състояние се изисква единен идентифика-
ционен код по БУЛСТАТ, даващ възможност
да се правят справки за актуалното състояние
на организациите по служебен път.

В Закона за съхранение и търговия със зър-
но отпадат изискванията за представяне на
документи, които са публично достъпни при
лицензирането на публични складове на зър-
но, а именно: актуално удостоверение за тър-
говска регистрация, копие на санитарно раз-
решително от регионална хигиенно-епидемио-
логична инспекция, копие на разрешително от
териториалните структурни звена „Пожарна
безопасност и защита на населението“, пос-
ледния годишен счетоводен отчет с всички
приложения към него и баланс и отчет за при-
ходите и разходите към датата на подаване на
документите за лицензиране или регистрация.
Намалява се и срокът за издаване на лицен-
зии за публичен склад на зърно. Конкретизи-
рат се обстоятелствата, при които се изисква
изменение на удостоверението за регистра-
ция на зърнохранилище.

Промените в Закона за контрол върху нарко-
тичните вещества и прекурсорите са свързани
с прецизиране на текстовете в съответствие на
регламентите на ЕС.

 

АПИ изгражда нова система
Силвия ГРИГОРОВА

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ за-
почва изграждането
на първата система
за автоматизирано
събиране на данните
за трафика по репуб-
ликански пътища от
II и III клас. Догово-
рът за изпълнение на
обществената поръч-
ка: “Изграждане на
система за автомати-
зирано събиране на
данни за трафика по
автомобилните пъ-
тища в Република
България”, е сключен
с фирма „Телелинк”
ЕАД. Стойността му 
възлиза на 2 399 040
лв. без ДДС, а срокът
за изпълнение е 6 ме-
сеца.

Проектът се фи-
нансира чрез приори-
тетна ос 5 „Техничес-
ка помощ“ на Опера-
тивна програма“Ре-
гионално развитие”
2007-2013г. по Дого-
вор за предоставяне
на безвъзмездна фи-
нансова помощ „Оп-
тимизиране на Аге-
нция „Пътна инфрас-
труктура“ за управ-
ление на програми и
проекти, финансира-
ни с европейски средс-
тва“.

С осигурения фи-
нансов ресурс от ОП-
РР ще бъде изградена
система от 120 авто-
матични устрой-
ства, записващи тра-
фика по пътища от
второкласната и
третокласната мре-
жа. Системата, коя-
то съдържа хардуер-
на и софтуерна част,

гираме в движение. Бих-
ме желали с част от
тези пари, които ще
успеем да съберем по
време на благотвори-
телната кампания, да
разкрием хранителни
пунктове в щабовете,
където има бежанци, за
да може те да получа-
ват храна. Надявам се,
че българският народ
отново ще бъде съпри-
частен, защото в край-
на сметка, бежанците
са хора, които са напус-
нали домовете си не по
собствено желание”,
каза още Христо Григо-
ров.135 години Българ-
ски червен кръст вина-
ги е бил в подкрепа на
държавните институ-
ции и на хората както
по време на война, така
и в мирно време, напом-
ни председателят на
организацията и призо-
ва българите да бъдат
съпричастни към съд-

бата на сирийските бе-
жанци.Междувременно
МВР оповести статис-
тиката на имигранти-
те, пресекли нелегално
границата през послед-
ните три денонощия –
те са общо 368 души,
226 от които са сирий-
ци.Общо капацитетът
за настаняване в тери-
ториалните поделения
на Държавната агенци-
я по бежанците и в спе-
циализираните домове
на МВР е 2230 лица. Ка-
пацитетът на ДАБ е
надхвърлен със 302 мес-
та.Актуализиран е със-
тавът на екипите от
медицински специалис-
ти, които ще извър-
шват медицинското
обслужване в пункто-
вете за първичен
прием на бежанци. Към
момента няма риск от
усложняване на епиде-
миологичната обста-
новка.

ще позволи събиране-
то на данните да бъ-
де 24 часа в деноно-
щието и 365 дни в го-
дината. В момента
тази информация се
събира изцяло ръчно,
поясни Мирослав Це-
нов, който е ръково-
дител на проекта от
АПИ. Технологията,
която ще се използва
е комбинация от ка-
мери, които ще раз-
познават преминава-
щите моторните
превозни средства и
по софтуерен път
ще определят направ-
лението на движение.
Чрез индуктивни рам-
ки, разположени в
пътната настилка,
ще се извършва кла-
сификация на видове-
те превозни средс-
тва в седем класа –
леки автомобили, ле-
котоварни и тежко-
товарни МПС, авто-
буси и т. н. Система-
та ще може да прос-
ледява генерирането
на пътния трафик
чрез неговия произ-
ход, предназначение,
направление и време
за преминаване.

Чрез измерването
на трафика по рехаби-
литираните участъ-
ци от пътната мрежа
се доказва целесъоб-
разността на извър-
шените строително-
монтажни дейности,
както и устойчивос-
тта на проектите
във времето. Интен-
зивността на авто-
мобилното движение
е един от най-важни-
те индикатори за оце-
нка и анализ на необхо-
димостта от инвес-
тиционни проекти по
пътната мрежа, поя-
сни инж. Доброслав
Симеонов от Цен-
тралния институт
за пътни технологии,
национални и европей-
ски норми и стандар-
ти. Пряко свързани с
интензивността на
движението са пока-
зателите за средна
скорост на движение
и оценката за спесте-
ното време при пъту-
ване, които са заложе-
ни като индикатори
при отчитане на пос-
тигнатите резулта-
ти на обектите, фи-
нансирани от ОПРР.
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Рекламно  приложение

Вторник, 24 септември 2013 г., брой 183 /5299 / година XХ

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 27 500 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, ул. Отец Паисий, ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, по БДС - 27 000 евро
5. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
8. 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
3. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни  - 400 евро/кв.м

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. II-ри етаж, и полуетаж, кв. Клапало, с гараж, лукс, с обзавеждане - 80 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 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
13. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 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, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
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, Ид.ц., ет. 2, напълно обзаведена, ТЕЦ, тер. - 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
4. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 180 лв.
5. Двустаен, Пашов, ет. 2, ТЕЦ, нап. обзаведен - 250 лв.
6. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
7. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
8. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
9. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
10. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
11. 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.
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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

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

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

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

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. Боксониера, Изток, ет. 8, юг, - 8 700 лв.
2. Гарсониера, Албените, ет. 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.
11. 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

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

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

0888/689 535
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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

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

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
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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.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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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 до-
говаряне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти
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 помещение, 90
кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Ме-
тодий 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 РЕКЛАМЕН АГЕ-

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

Продавам  пиролизно котле за отопление,
60KW – тел. 0887/88 40 95

работа

наем

разни
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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.

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

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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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.

Място за вашата
реклама

Богомил Манчев: Обиските целят
да хранят улицата с информация
Изпълнителният директор на “Риск

инженеринг” - Богомил Манчев, чиято
компанията - консултант по проекта
АЕЦ “Белене”, беше обискирана в пе-
тък, заяи пред Нова телевизия, че
според него зад акцията на прокура-
турата стои както личен, така и поли-
тически интерес.

През тази седмица се очаква да про-
дължат следствените действия по ак-
цията “Белене”. По случая трябва да
бъде разпитани Манчев.

В същото време според Мария Ка-
пон и Иван Иванов е необяснимо съ-
държанието на фактурите за 18 ми-
лиона, които са за нормален труд и
нормален разход, при условие, че има
решение на парламента за прекрат-
яване на проекта за израждането на
централата.

Капон показа фактури, направени
след спирането на проекта „Белене”
от страна на Народното събрание и от
страна на правителственото решение.

Особеното в случая е, че те са на ба-
зата на протоколи за свършена рабо-
та в периода, когато се е провел ре-
ферендумът за „Белене” и когато до-
ри и управляващите са се били обяви-
ли против проекта. Общата им сума е
за 7,5 млн. лева.

„Има три фактури за 18 млн. евро, а
не само за 7 млн. евро”, поясни Ка-
пон. Тя допълни, че това са фактури-
рани суми към Националната електри-
ческа компания, но колко от тях са
платени трябва да кажат министрите
и разследващите органи.

„Пише нормален труд и нормален
разход. Никой досега не може да ка-
же какво значи това”, коментираха
Мария Капон и Иван Иванов от ДСБ.
„Има нещо много важно от страна на
институциите, което не е свършено. В
три правителства няма реално дадени
указания, което е задължение на ба-
зата на Народното събрание, какво се
случва с търговските договори”, под-
черта  Капон.

„Още когато бяхме председатели на
двата инициативни комитета срещу
строителството на АЕЦ „Белене”, ние
декларирахме, че най-голямата коруп-
ционна сделка на прехода е именно
АЕЦ „Белене”. Има тежки нарушения
още в зародиш. Самият проект е за-
ченат в грях”, заяви Иван Иванов по
повод това дали с Мария Капон не
участват в сценарий на БСП.

Консултантът по проекта АЕЦ „Бе-
лене” Богомил Манчев коментира, че
това са „части от някаква информа-
ция, съвсем умишлено подхвърлена
или сглобена, за да изглежда по този
начин”.

„Договорът е сключен 2005 г. и е ва-
лиден и днес. Понятието нормална ра-
бота идва от следното - има техничес-
ка консултация и контрол на изграж-
дане на проекта през целия период,
включване в търговска експлоатация
и контрол една година, след като бъде
въведен в търговска експлоатация.
През целия този период има строите-
лен надзор. Променили са се обстоя-
телствата, но никой не е спрял този
процес с никакъв документ. Търгов-
ския договор си пише ясно как се
прекъсва. НЕК не е получила указани-
я в писмена форма да прекратят дого-
вора”, обясни Богомил Манчев

„Има частен, има и политически ин-
терес. Политическият интерес е тези,
които стоят на улицата, да бъдат нах-
ранени с информация, те стоят вече
сто и няколко дни. А частният е свър-
зан с други хора”, категоричен бе
консултантът.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от ози" /п./ - сериал, еп. 14
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. 304
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 94, 95
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 15
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка: Звездите сигурно са полудели"
21:00"Щипка сол със Силвена Роу" - кулинарно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00"Убийството" - сериал, еп. 7
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 7
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /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
05:20Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу/
05:50Дързост и красота  /3236 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария Магазинно
11:30Бързо, лесно, вкусно кулинарно шоу
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм /352 епизод/
15:10100-те подвига на Еди Макдауд
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота  /3237 епизод/
17:30Още от деня
По света и у нас информационна емисия
18:25Зелена светлина
18:30Още от деня
19:00Втори шанс тв филм /10 епизод/
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум Публицистично шоу
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00В преследване на Царя тв филм
23:55Ретро следобед
00:40Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:25Втори шанс тв филм /10 епизод/п/
02:10По света и у нас /п от 20:00/
02:55Референдум /п/
03:55Открито с Валя Ахчиева /п/
04:25В преследване на Царя тв филм /

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да гово-

рите повече от необ-
ходимото, но дали ви-

наги казвате всичко, което трябва?
Днес е момента да бъдете по-кон-
кретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща.

Хубав момент да направите някои
промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много по-
приятно от обикнове-

но, благодарение на сърдечните въл-
нения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено

ще има положителен резултат.
Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внимавай-
те. Днес трудно ще кон-

тролиратестрастите си. Наблег-
нете на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се да

бъдете обективни и не прекарвай-
те всичко през призмата на емо-
циите, може сериозно да се депре-
сирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не оста-
нете разочаровани,но както е каза-
но - най-много сълзи са пролени зара-
ди сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте си

набелязали за днес. То-
ва може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече

чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-
ло. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се по-

чувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-

тигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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Зоя ИВАНОВА

„Ìèíüîð” ðàçãðîìè „Áàëêàí”(Âàðâàðà)
Томислав Павлов вкара гол-шедьовър

на полувремето резул-
татът остана непро-
менен. През втората
част отново пернича-
ни  доминираха,но
през първите десети-
на минути гостите
някак си успяваха да
удържат равенство-
то . В 55-та минута
обаче Андреас Васев 
центрира хубаво към
Даниел Стефанов,
който от десетина
метра я вкара за вто-
ри път в мрежата на
гостите. Това попаде-
ние успокои играчите

центриране, попадна-
ло в краката на Ми-
рослав Найденов. Той
стреля отблизко и
направи вратаря на
гостите безпомощен.
 Двата отбора завър-
шиха мача с по десет
души. Кирил Атанасов
от гостите  в 41-та
минута фаулира мно-
го грубо Томислав
Павлов и получи ди-
ректен червен кар-
тон, а в последните
минути на мача Йор-
дан Йорданов получи
втори жълт картон и
напусна играта. Хуба-
вото е, че той ще из-
търпи наказанието си
в сряда, по време на
мача на „Миньор“ сре-
щу „Струмска слава“
когато ще се играе  с-
рещата за аматьор-
ската лига и ще е на
линия  за гостуване-
то в Кюстендил сре-
щу „Велбъжд“ по вре-
ме на седмия кръг от
Югозападната „В“ ФГ

Страницата подготви Яне Анестиев

на „Миньор“, които
започнаха да дей-
стват значително
по-смислено, особено
в градивен план.  Де-
сет минути по-късно
Виктор Райчев напра-
ви едно хубаво слиза-
не по левия фланг на
нападението, центри-
ра точно на главата
на Йордан Йорданов,
който с хубав удар
направи резултата
3:1. До края на мача
зрителите станаха
свидетели на още два
гола, като първия от
тях беше особено
красив. В 75-та мину-
та от 25 метра То-
мислав Павлов забоде
топката в горния де-
сен ъгъл на вратата
на гостите, а крайно-
то  5:1 беше оформе-
но осем минути пре-
ди края на срещата.
Тогава Сидер Томов
опита остър диаго-
нален удар, който се
получи като ниско

„Валяците” почнаха
сезона с победа

Пернишките „Валяци“ стартираха похода
си към 29-та титла в родното първенство с
поледа над „Балкански котки“(Берсовица)
с 41:13. През първото полувреме гостите
горе-долу поддържаха интригата, като ре-
зултатът беше 15:8 за домакините. Двама
юноши направиха дебют за домакините –
Николай Гюндерски и Николай Николов.
През второто полувреме разликата в кла-
сите си каза думата и резултатът набъбна
значително в полза на пернишките ръгбис-
ти. Следващата събота „Валяците“ ще до-
макинства за втори пореден път в първенс-
твото. Противник ще им е отборът на „Ло-
комотив“(София)

Джайеоба простреля
тима на „Германея”

Отборът на „Струмска слава” стигна до
първа победа в първенството на Югоза-
падната „В” ФГ след като спечели  мача
 си срещу „Германея” с 2:0. Гостите опре-
делено имаха по-чистите положения през
първото полувреме, като удариха и греда,
но така и не стигнаха до гол. Въпреки това
домакините се възползваха от  хубава ата-
ка, при която Иво Семерджиев изведе
Джайеоба в удобна позиция и той откри
резултата. През второто полувреме отново
Джайеоба материализира усилията на
съотборниците си в 52-та минута, когато
след един пресечен пас отново беше изве-
ден на стрелкова позиция и не сбърка, за
да оформи крайното 2:0. Гостите играха 20
минути с човек по-малко, тъй като техен
футболист беше отстранен от игра за удар
без топка.

м си града. Нищо че
понякога сме обект
на фолклора.

 - Чували ли сте
например лафа: “П-
ред “Голфо” всички
сме бавни, а пред
винкела - равни”...

- Естествено. И
много други подоб-
ни. Гледам нормал-
но на всичко това.
Чувството за ху-
мор е задължител-
но.

- Как разпускате?
- Нормални неща -

разходки със семей-
ството, риболов, иг-
рая и футбол на малки
вратички. Трябва да
дойдете да видите
как борците играем
футбол. Като в онова
мултфилмче “Как ка-
заците играят фут-

Иво Ангелов стана
световен шампион и
е нормално да даде
куп интервюта. Днес
ви представяме част
от едно от тях, което 
засяга…Перник, ес-
тествено. В следва-
щия брой ще ви
предложим по-об-
ширно интервю с
Иво Ангелов

-  Живеете в Пер-
ник, състезавате се
вече за Миньор, но
според мнозина не сте
типичният предста-
вител на бойните на-
тури от региона. Така
ли е?

- Може би, може би.
Не обичам да съм цен-
тър на внимание или
да парадирам, да вди-
гам аларма. Но иначе
съм шовинист, обича-

бол”. Много сме добри
на малкия терен, нап-
раво го превръщаме в
жарава. Обичам и да
гледам футбол - от
чуждестранните от-
бори съм почитател
на Манчестър Юнай-
тед, а в България на
Литекс.

Иво Ангелов: Обичам Перник

Отборът на „Ми-
ньор“ спечели убеди-
телно мача си срещу
„Балкан“(Варвара). В
срещата от шестия
кръг на Югозападна-
та „В“ ФГ „чуковете“
доминираха  през це-
лия мач и гостите мо-
жеха да си тръгнат с
още по-солидна загуба.
През първото полув-
реме нещата не из-
глеждаха добре за пер-
ничани  поне в цифро-
ното изражение на ре-
зултата.  Домакини-
те откриха още в 17-
та минута , когато
при хубава комбина-
ция в наказателното

поле Кирил Йорданов
намери Томислав Пав-
лов и от точката на
дузпата той заби
топката в десния
ъгъл на вратата, за-
щитавана от Петър
Стойчев. За съжале-
ние, още в следваща-
та минута защитата
на „Миньор“ проспа
едно дълго подаване,
което беше овладяно
от  Стоянов от гос-
тите, той бутна
топката към Иван Ан-
дреев, той пък я бут-
на във вратата на
„Миньор“. Въпреки
превъзходството на
домакините, до края

ЮГОЗАПАДНА „В ФГ
6-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

Миньор – Балкан                         5:1
Беласица – Оборище 1:0
Сливн.герой- Септември           2:0
Вихрен – Спортист                     2:1
Пирин – Ботев                             3:0
Места – Чепинец                         2:0
Стр.слава – Германея                 2:0
Перун – Велбъжд                        2:1
 

1 Сливнишки герой 15:4 16
2 Перун (Кресна) 13:4 16
3 ОФК Пирин Бл    11:2 14
4 Оборище (П-ще) 11:1 13
5 Миньор     16:4 13
6 Беласица  12:5 12
7 Балкан (Варвара) 11:10 10
8 Вихрен (Сандански)   7:7       10
9 Места    6:9 8
10 Германея 4:6 7
11 Струмска слава 4:8 5
12 Ботев (Ихтиман) 3:15      4
13 Спортист (Св) 10:12 3
14 Велбъжд 1919 (Кн)     4:9       2
15 Чепинец  6:16      2
16 Септември (Сф) 1:22 0

РЕЗУЛТАТ: МИНЬОР – БАЛКАН  5:1
Голмайстори: 1:0 17-та Томислав Павлов, 1:1 18-та Иван Андреев,

2:1 55-та Даниел Стефанов, 3:1 65-та Йордан Йорданов, 4:1 75-та То-
мислав Павлов, 5:1 82-ра Мартин Найденов

Състави: МИНЬОР: Младенов, Олегов, Стоянов, Стефанов (78 То-
мов), Недялков, Васев (82 Димитров), Павлов, К.Йорданов (75 Най-
денов), Арсов, Й.Йорданов

БАЛКАН: Стойчев, Геров, Петров, П. Велев, Камов, Милушев, Ат.
Велев, Панчев (3 Василев), Андреев, Атанасов, Стоянов, Милушев
(Балкан)

Жълти картони: Недялков, Й.Йорданов (Миньор)
Червени картони: Й.Йорданов (Миньор), Кирил Атанасов (Балкан)
Съдии: главен съдия Петър Петков, асистенти: Петър Симов, Вла-

димир Велев, 4-ти съдия: Георги Минов, делегат на БФС Кънчо Ди-
митров

Продали игра в „А”
група за 6000 яйца

Футболист от “А” група е бил изтър-
гуван за 6000 яйца. Любопитното раз-
критие направиха от клуба му. Става
въпрос за защитника Мурад Ибрахим,
който преди дни подсили Пирин (Гоце
Делчев).Преди време той играе в час-
тния футболен клуб „Траяна”. След
скандално загубен мач срещу „Берое”
преминава в школата на “Ботев 2002”
(Пловдив)... срещу 6000 яйца, които са
изпратени в посока Гоце Делчев. Те
отиват за местен бизнесмен, който то-
гава е част от управата на Пирин (Гоце
Делчев). Огромното количество яйца
той използва в сладкарския си цех.По
това време яйцето е с цена 6 стотинки
и излиза, че “Ботев 2002” е платил ед-
ва 360 лева за таланта.В Пловдив Му-
рад Ибрахим е считан за един от най-
големите таланти. В мъжкия футбол
изкара 2 години в другия пловдивски
клуб Спартак, а след това още толкова
време и в Любимец, откъдето бе взет в
Монтана, за да се озове накрая в Пи-
рин (Благоевград). Сега здравият за-
щитник идва в Гоце Делчев по покана
на треньора Костадин Ангелов. Лапто-
па познава отлично качествата на фут-
болиста, който има и още едно важно
качество, видно от политиката на клу-
ба - Ибрахим е от региона.

 



АПРОПО
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Казусът с дарените 20 камери за видеонаблюдение остана висящ

ТЕМАТА ЗА ПЕРНИШКИЯ
ГОЛФ НАПОСЛЕДЪК СЕ
ПОИЗЧЕРПА, може би по-
ради по-интересни сюжети
в държавата. Обаче не съв-

сем. Явно това возило периодично ще
се явява като главен герой не само на
вицовете, но и на полицейските хро-
ники. Като последната, според която
похитен от Перник голф е намерен в
Радомир с чужди регистрацонни табе-
ли. Казано по-иначе, пернишкият
голф стана радомирски. Това обаче
много няма да му помогне не само за-
щото го разкрили, но и понеже радо-
мирските голфове никога няма да се
сдобият със славата на пернишките.
Така че ако ни хване носталгия по
пернишки голф, да не се кахърим. Все
в някой съседен град ще се намери
поне един със сменена самоличност.

ТАЗИ ГОДИНА ТРЪНЧАНИ ЩЕ
ПОСРЕЩНАТ ГРАДСКИЯ СИ ПРАЗ-
НИК НАПЪЛНО ОБНОВЕНИ. Не са-
мо като архитектурна визия, но и като
кметска администрация. За Петковден,
когато е трънският събор, със сигур-
ност ще има нов кмет, даже да има ба-
лотаж след първия тур на 29-ти сеп-
тември. Нищо чудно да се окаже, че
точно на тържествената сесия новият
управник ще положи клетва като та-
къв. Донякъде той ще бъде щастлив
от обстоятелството, че ще се появи на
бял кон пред съгражданите си. Ще
участва направо в тържествата, дока-
то сегашният временен кмет пише и
продуцира програмата. Това се казва
късмет – едно гайле по-малко, и то
какво! Обираш овациите, без да си
вършил черната работа.

АКО НЯКОИ ШОФЬОРИ СА РАЗ-
ЧИТАЛИ, ЧЕ ДЕНЯТ НА НЕЗАВИ-
СИМОСТТА ще ги направи финансо-
во по-независими – излъгали са се.
Баш на официалния празник ката-
джиите правеха масови проверки по
междуселищните кръстопитаща и бая
водачи станаха финансово зависими
от държавния бюджет. В смисъл, че
ще трябва да внесат кой по няколко
десетки, кой по няколкостотин лева в
приходното перо „глоби”. Така е – за
едни празник, за други работа.

А за всички вкупом – делник.
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Радомирски полицаи
откриха краден
лек автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Радомирските криминалисти откри-

ха откраднат автомобил. Возилото –
фолксваген голф, собственост на 53-
годишния перничанин Й.К. било за-
дигнато преди около седмица от цен-
тралната улица „Отец Паисий” в об-
ластния град. След като перничани-
нът алармирал служителите на реда
за откраднатата кола, започнало не-
забавно разследване по случая и в
резултат на проведените оперативно-
издирвателни мероприятия колата
била открита на ул. „Кирил и Мето-
дий” в Радомир. Голфът обаче се ока-
зал „обзаведен” с други регистра-
ционни номера.

Работата по започнатото досъдебно
производство продължава.

кмета на общината и
областния управител
и дали не е било вър-
нато от него. При по-
ложителен отговор
обвинението трябва
да бъде уведомено ка-
къв е бил резулта-
тът от оспорването.
Районната прокура-
тура трябва да бъде
уведомена в седемдне-
вен срок какви са
предприетите дей-
ствия, дали има от-
мяна или прегласуване
на решенията на ОбС.
Ако местните зако-
нотвороци не пред-
приемат мерки, проку-
ратурата може да се-
зира Административ-
ния съд за отмяна на
решението.

Оказа се обаче, че
пилотен проект няма,
което на този етап
затруднява изпълне-
нието на предписа-
нията на Районна про-
куратура. Още през
май, когато предложе-
нието за дарението
влезе в пленарна зала,
общински съветници
от БСП и колиция се
опитаха да обяснят,

че не става ясно кой-
то и как ще използва
записания от видеока-
мерите материал и че
така се влиза в разрез
със Зкона за личните
данни, още повече, че
най-малкото изглежда
притеснително иска-
нето на фирмата –
дарител камерите да
бъдат разположени
на точно определени
места в града, при по-
ложение, че има приет
проект за видеонаб-
людение, който е съг-
ласуван с полицията и
претенциите на спон-
сора са в разрез с не-
го. Което доведе до
намесата на Районна
прокуратура.

Ново решение обаче
на последната сесия
не бе взето и остана
в сила старото, тъй
като се оказа, че пило-
тен проект няма, а
нито един от предло-
жените варианти за
изход от ситуацията
пък не е събрал нуж-
ния кворум, поясниха
от председателския
съвет на местния за-
сонодотелен орган.

чи на българското за-
конодателство. Тъй
като това не е напра-
вено, според прокура-
турата допуснатите
нарушения водят до
незаконосъобразност
на взетите решения и
се явяват основание
за отмяната им. В
писмото на Районна
прокуратура се казва,
че тя трябва да бъде
уведомена дали въп-
росното решение е
било оспорвано от

Любомира ПЕЛОВА
Пиян шофьор отне

предимство на коле-
га и се заби в колата
му. Инцидентът е
станал навръх Деня
на независимостта,
късно вечерта в ра-
домир. Виновник за
инцидента е вода-
чът на лек автомо-
бил „Нисан Приме-
ра”. 40-годишният
И.Й. от радомирско-
то село Стефаново
не осигурил предимс-
тво на „Фиат Тем-
пра”, управляван от
49-годишния радоми-
рец И.А. Резултатът
бил закономерен –
давата автомобила
са с нанесени мате-
риални щети от „це-
лувката” между тях.

Пристигналите на
мястото на пътния
инцидент служители
на реда проверили
виновника за катас-
трофата шофьор и
с оказало, че преди
да седне зад волана,
се е почерпил пор-
ядъчно. Дрегерът
отчел 2,39 промила
алкохол. Водачът на
нисана отказал кръв-
на проба за алкохол,
но се озовал в аре-
ста за 24 часа с поли-
цейска заовед за за-
държане, а срещу не-
го е започнато и не-
забавно производс-
тво.

Още трима шофьо-
ри ще отговарят
пред компетентни-
те институции по

Пиян шофьор се заби в колега
същия ред. Те са били
спипани да карат в
нетрезво състояние
през уикенда и срещу
тях са образувани
бързи производства.

Общо 52 водачи са
санкционирани по пъ-
тищата на региона
през почивните дни
даради различни прег-
решения пред норма-
тивната уредба. 68 са
пореверените мотор-
ни превозни средства
в областта.Полицаи-
те са съставени 32 ак-
та и 20 фиша. Най-чес-
тите нарушения са
били превишена ско-
рост, неправоспособ-
ни водачи, шофиране
в пияно състояние и
неправилни маневри
на пътното платно.

Иззеха незаконно
притежавани патрони

Любомира ПЕЛОВА
Незаконно притежавани боеприпаси

са открити в дома на жител на курор-
тното пернишко село Рударци.

Служители на реда от Областната ди-
рекция на полицията проверили сто-
панска сграда, собственост на 72-го-
дишният А.Й.. В нея били намерени и
иззети 9 ловни патрони 16-ти калибър,
11 патрона  7,56 калибър и 12 ловни
патрона 12-ти калибър без съответните
разрешителни за произход.

Работата по изясняване на случая
продължава.

Промени в закона
за народна просвета

Виктория СТАНКОВА
Депутатите приеха на второ четене

промени в Закона за народната просве-
та. Така децата със специални образо-
вателни потребности ще могат да се
обучават в дневна форма на обучение
и индивидуално. За учебната 2013-2014
година учениците със специални обра-
зователни потребности, започнали обу-
чение в дневна или индивидуална фор-
ма, могат през цялата година да преми-
нат в комбинирана форма на обучение.
Формата ще се осъществява по някол-
ко учебни предмета и ще позволи на
учениците с различни особености в
развитието и дефицит на внимание в
определени часове да бъдат в клас с
останалите ученици, като това би спо-
могнало за тяхната социализация.

Любомира ПЕЛОВА
На последното си

заседание пернишки-
те минипарламента-
ристи се запознаха с
предложение на пер-
нишката Районна про-
куратура да бъде раз-
гледано отново по
отмяна или прегласу-
ване на решение на
ОбС №443 от 30 май
т.г., с което минипар-
ламентът прие като
дарение монтирането
на 20 камери и сървър
съгласно пилотен
проект за видеонаб-
людение, възлагайки
на кмета на общината
да предприеме дей-

ствия по приемането
на дарението. Според
държавното обвине-
ние обаче, извършва-
що проверка и прецен-
ка по реда на надзора
за законност, защита
на обществения ин-
терес и правата на
гражданите, още при
проведените обсъж-
дания в зала и в пос-
тоянните комисии са
направени възраже-
ния, допуснато е и на-
рушение - ОбС е приел
дарение по пилотен
проект, без да се за-
познае със самия
проект, да обсъди да-
ли той не противоре-

Любомира ПЕЛОВА
Небрежното отно-

шение към огън на от-
крито е станало при-
чина за два пожара, га-
сени от огнеборците
през почивните дни в
Пернишка област.
При единият от тях е
пламнала иглолистна
гора в планината Голо
бърдо край Радомир.

Оставени без надзор
пламъци обхванали
дърветата. Пожарни-
карите успели да лока-
лизират огъня, но все
пак в пепел се превър-
нали един декар боро-
ве и половин декар
ниска растителност
и сухи треви.

В брезнишкото село
Конска по идентична

причина в неделя ве-
черта са изгорели 50
квадратни метра пок-
ривна конструкция на
постройка в частен
имот.

Общо 12 са произ-
шествията, регис-
трирани през уике-
нда, на които са реа-
гирали местните ог-
неборци.

Небрежно отношение към
огъня причини два пожара


