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Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

та са проверени общо
9336 лица в уязвими
райони  - жилищни
квартали, търговски
центрове, оживени
градски райони, таки-
ва с концентрация на
търговски обекти и
офиси на фирми, ин-
дустриални, складови
и вилни зони, малки,
отдалечени и слабо
населени места, кабел-
ни трасета. Провере-
ни са също 6694 пре-
возни средства и 925
заложни къщи и ока-
зиони.

В поделения на МВР
са задържани за срок
до 24 часа 213 лица
във връзка с извърше-
ни различни видове
кражби - предимно от

ÌÀÙÀÁÍÀ ÌÂÐ ÑÏÅÖÀÊÖÈß ÑÐÅÙÓ ÊÐÀÄÖÈÒÅ
Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

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

КОМЕНТАР

C

M

Y

K
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.448 лв.

Четвъртък, 26 септември 2013 г., бр. 185 /5301/ год. XXЦена: 0,60 лева

Тя е проведена в цяла България, задържани са 213 апаши

Заложническа
криза

Вчера в българския парла-
мент твърде много се говореше за за-
ложници. Кой на кого, защо и как. Получи
се нещо като в кенийския МОЛ, дето из-
гина маса народ.

Е, у нас нямаше тия батални кървави
сцени, обаче цирк – колкото щеш. Липса
на кворум провали вота на недоверие, без
обаче това да провали цирковия спекта-
къл. Ако нещата продължават така, съв-
сем логично е следващият вот да бъде за
кворума. Кой е длъжен да го осигури – уп-
равляващите или опозицията? А може би
„Атака”, за която продължават диску-
сиите управляваща ли е или опозиция.

Така първият вот отиде по дяволите
заради политически инат. Или заради
няколко десетки заложници, разпръснати
по партийни квоти и изчезнали или в пре-
вода, или в Брюксел, или пред бутоните
за регистрация.  Сега ГЕРБ ще трябва се-
риозно да се замисли каква му е файдата
да внася други вотове. Свят голям – пъ-
тища много – все някоя парламентарна
група ще отиде на екскурзия. И ето ти
„вот тебя ...”, както казват руснаците.
Които между впрочем са и майстори на
цирковото изкуство, направило своя по-
реден творчески напън в българския пар-
ламент вчера.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Успение
на св. ап. и

ев. Йоан
Богослов

Любомира ПЕЛОВА
Полицейска опера-

ция по линия на про-
тиводействието на
престъпленията про-
тив собствеността
е реализирана на те-
риторията на цялата
страна, съобщиха от
пресцентъра на МВР.

Полицейската опе-
рация е проведена по
предварително из-
готвен от ГД „Нацио-
нална полиция“ план
миналата седмица на
територията на
всички областни ди-
рекции на МВР в стра-
ната. Тя е била насо-
чена към противодей-
ствие на взломните
кражби и грабежи. 

В хода на операция-

Постоянните контакти
с хората правят човека
нервен, но самотата
го прави луд.

ЛАФ НА ДЕНЯ

80 - 270

Слънчево

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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ÊÐÚÃËÀ ÌÀÑÀ ÇÀ
ÊÐÅÏÎÑÒÒÀ “ÊÐÀÊÐÀ”

ÎÄÎÁÐÈÕÀ ÏÐÎÅÊÒÈ ÇÀ
ÐÅÌÎÍÒ ÍÀ ÖÚÐÊÂÈ

ÀÐÌÅÍ ÍÀÇÀÐßÍ ÂßÐÂÀ
ÍÀ ÈÂÎ ÀÍÃÅËÎÂ

лит. Между децата
няма епидемична връз-
ка. От инспекцията
съобщават че в Пер-
ник за момента забол-
яваемостта от грип и
остри респираторни
заболявания е в грани-
цата на нормата. През
изминалата седмица
няма регистрирани
случаи на въздушно –
капкови инфекции.
Няма регистрирани
епидемични взривове
и взривове от вътре-
болнични инфекции на
теритотията на гр.
Перник и облас-
тта.През седмицата в
Д НЗБ са извършени
63 проверки, от кои-
то 57 по спазване на
противоепидемичен
режим на работа и 6
по спазване на забра-
ната за тютюнопу-
шене.

Зоя ИВАНОВА
Два нови случая на

вирусен хепатит са
регистрирани минала-
та седмица в Перник –
съобщават от регио-
налната здравна ин-
спекция. . Случаите са
регистрирани в гр.
Перник (2 случая) и с.
Г. Бучино (1 случай).
Заболелите са мъже
във възрастовите

групи 34 г.- 53 г. Слу-
чаите са проучени и са
взети необходимите
противоепидемични
мерки спрямо контак-
тните лица в огнища-
та.Четири хлапета на
възраст от една до
четири годишна въз-
раст са настанени в
Инфекциозно отделе-
ние на пернишката
болница с ентероко-

Нови случаи на вирусен хепатит

домове на граждани,
вилни зони и малки на-
селени места, както и
за измами и грабежи.
Срещу тях са образу-
вани общо 35 досъ-
дебни производства
за кражби и 17 досъ-
дебни производства
за друг вид престъп-
ления.

Съставени са 149
фиша и 1365 акта за
установяване на ад-
министративно нару-
шение по Закона за
движение по пътища-
та, Закона за българ-
ските лични докумен-
ти, Закона за управле-
ние на отпадъците и
Указа за борба с дреб-
ното хулиганство,
уточниха от МВР.
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Ïúðâà êðúãëà ìàñà çà êðåïîñòòà “Êðàêðà”
Целта – популяризирането й като туристическа атракция

РМД - Мошино открива
сезона с концерт

Виктория СТАНКОВА
В петък на 27 август от 15.00ч. талантли-

вите възпитаници от творческите формации
и школи на Районен младежки дом –Моши-
но ще открият новия творчески сезон 2013/
2014г. с концерт на открито пред сградата
на Дома.

Всички те подкрепяни от художествените
ръководители и преподаватели канят свои-
те връстници и приятели да се включат в
празника, заедно да танцуват, пеят и за-
бавлява, а защо не и да открият изкуството
с което искат да се занимават.

Касата отпуска още
направления

Зоя ИВАНОВА
По повод зачестили запитвания на

здравноосигурени граждани на горе-
щата линия на Националната здравноо-
сигурителна каса (НЗОК) - 0800 14 800,
в Приемната за консултации с гражда-
ни и на интернет страницата на институ-
цията относно очертаващ се недостиг
на медицински направления за прег-
лед и консултация с лекар специалист,
за високоспециализирани дейности и
за медико-диагностични изследвания,
от националната здравноосигурителна
каса  правят  следното пояснение:

Няма ограничения в броя на ползва-
ните от здравноосигурените лица нап-
равления за тези дейности в рамките
на една календарна година. Лекарят –
общопрактикуващият (личният) лекар
или лекарят специалист обаче е този,
който преценява необходимостта от из-
даване на направление за прегледи и
изследвания, съобразно състоянието
на пациента.

Общопрактикуващите лекари и лека-
рите специалисти разполагат с точно
определен брой медицински направле-
ния: за преглед и консултация с лекар
специалист (бл.МЗ-НЗОК №3), медицин-
ски направления за високоспециализи-
рани дейности (бл.МЗ-НЗОК №3А) и
направления за медико-диагностични
изследвания (бл.МЗ-НЗОК № 4) за
всяко тримесечие, които следва да
разходват своевременно и съобразно
потребностите на пациентите. Това ог-
раничение се налага от факта, че НЗОК
разполага с точно определен финансов
ресурс, съгласно Закона за бюджета
на НЗОК, приет от Народното събрание.

Високоспециализираните медицин-
ски изследвания „ядрено-магнитен ре-
зонанс“ (ЯМР) и „компютърна аксиална
или спирална томография“ (скенер) се
извършват от лекар специалист по об-
разна диагностика на основание на из-
дадено “Направление за медико-диаг-
ностична дейност”(бл. МЗ-НЗОК № 4) от
лекар специалист от извънболничната
помощ. Направлението е валидно до 30
календарни дни от издаването му.

Тъй като ЯМР е скъпоструващо из-
следване в обхвата на извънболнична-
та помощ, на лекарите специалисти е
дадена допълнителна възможност да
го назначават. Те могат да назначат то-
ва изследване, освен от определените
им средства за медико-диагностични
дейности, и чрез допълнителни средс-
тва - допълнителен брой ЯМР, разпре-
деляни от директора на съответната ра-
йонна здравноосигурителна каса
(РЗОК). За целта е необходимо лекарят
специалист да подготви и представи в
РЗОК аргументирана молба за извър-
шване на ЯМР с придружаваща доку-
ментация, установяваща необходимос-
тта от извършване на изследването. Ди-
ректорът на РЗОК разрешава/или прави
отказ за ЯМР. Лекарят специалист по
служебен път получава становището на
директора и уведомява пациента.

За изследването “Компютърна ак-
сиална или спирална томография” (ске-
нер) не е необходимо разрешение от
директора на РЗОК

Любомира ПЕЛОВА
Първата кръгла

маса с цел популяри-
зиране на целите и
дейността на
проект “Подобрява-
не на туристическа-
та атракция „Сред-
новековна крепост
„Кракра Пернишки”
и свързаната с нея
и н ф р а с т р у к т у р а ”
бе проведена вчера,
25-ти септември, в
Перник. Проектът
се финансира по
Оперативна програ-
ма «Регионално раз-
витие» 2007 -2013
година, от Европей-
ския фонд за регио-
нално развитие и от
държавния бюджет
на Република Бълга-
рия.

Средновековната
крепост «Кракра» е в

списъка на паметни-
ците на културата
с категория «нацио-
нално значение».
Необходима е социа-
лизация и превръща-
не на крепостта в
обект на опазване и
инструмент на
градско развитие. С
членството на Бъл-
гария в ЕС усилията
на община Перник са
насочени към оси-
гуряване на устой-
чиво развитие на
туризма. Реализира-
нето на проекта
допринася директно
за изпълнението на
целта и кореспонди-
ра пряко с основна-
та цел на програма-
та «Регионално раз-
витие  2007 -2013».
Разработката ще
помогне да се дораз-
вие средновековна-
та крепост, носеща
името на болярина
Кракра, да се подоб-
ри свързаната с нея
и н ф р а с т р у к т у р а ,
така че твърдината
да се превърне в
п р и в л е к а т е л н о
място за изучаване
на българското ис-
торическо наследс-
тво, отдих и тури-
зъм. Целта е крепос-
тта, която и сега е
един от най-посеща-
ваните исторически
обекти в региона и
любимо място за

отдих на перничани
и гостите им, да се
превърне в атрак-
тивно място за по-
сещаване от инди-
видуални и групови
и чуждестранни ту-
ристи. Не по-малко
важно е опазването
на природното и
културно наследс-
тво в контекста на
устойчивото разви-
тие на общината.

Целевите групи
към които е насочен
проектът, са както
83-те хиляди жите-
ли на Перник, така и
организирани бъл-
гарски и чуждес-
транни туристи.

Очаква се реализи-
рането на проекта
да помогне за намал-
яване на отлива на
хора от региона към

столицата, да се
поощри завръщане-
то на кореняци пер-
ничани в родния им
край и инвестиране
на спечелени извън
страната средства
в социални и тър-
говски дейности.
Изпълнението на
проекта ще допри-
несе за положител-
ното въздействие и
осигуряване на един
относително по-до-
бър микроклимат и
сред бизнес средата
в община Перник ка-
то се осигурява
един нормален про-
цес на работа, кому-
никация и реализи-
рането на бизнес
дейности в района.

Историкът Нико-
лай Иванов вчера за-
позна участниците
в първата кръгла
маса по проекта с
историческите фак-
ти , свързани с кре-
постта, носеща име-
то на болярина
Кракра Пернишки.
Калето е разположе-
но на едноименния
хълм в западния
край на Перник.
Смята се, че засел-
ването на хълма
Кракра става в сре-
дата на 6-тото хил-
ядолетие преди
Христа, намерената
най-стара крепос-
тна стена спада към

т.н.елинистичен пе-
риод и е съградена
от кирпич. В края на
8-ми и началото на
9-ти век животът
на хълма е възобно-
вен и е заемал клю-
чова позиция в ин-
фраструктурата на

българската държа-
ва. В този период
пернишката кре-
пост придобива и
международна извес-
тност, тъй като
театърът на воен-
ните действия меж-
ду България и Визан-
тия се премества в
Западните българ-
ски земи. Крепостта
издържа на ярос-
тните обсади през
1004 и 1006 година.
През 1189 година
сръбският владетел
Стефан Неман напа-
да и разрушава мно-
го български градо-
ве, в това число и
пернишката кре-
пост. Тя е срината
почти до основи и в
този вид е достиг-
нала до наши дни, ко-
гато са започнати
първите проучва-
телни дейности,
припомни истори-
кът Николай Иванов
вчера на кръглата
маса. Той уточни, че
по протежение на
крепостната стена
има запазени данни
за десет бастиона и
една кула, една глав-
на порта в югодап-
дани якрай, съграде-
на аналогично на
главната и една по-
терна в западния
край. Освен стените
на самото укрепле-
ние, във вътрещнос-

тта на крепостта
са открити шест
църкви, построени
през различни вре-
меви периоди и в ар-
злични стилове, как-
то и множество ос-
танки от жилищни
сгради. Стените на
крепостта са изгра-
дени върху три
пласта градежи –
тракийски, античен
и средновековен,
които са насложени
един върху друг и на
места съвпадат. Ос-
танките от крепос-
тта са частично
реставрирани в пе-
риода между 1980 и
1984 година, като
съвременният гра-
деж е изпълнен от
споен с хоросан ло-
мен камък ог варови-
кови скали на Голо
бърдо.

На вчерашния фо-
рум бе съобщено,
че проектът , из-
пълняван в момен-
та, е одобрен от
НИНКН и Минис-
терството на кул-
турата. Преди да
се утвърди край-
ният проект, са би-
ли обсъдени различ-
ни варинти, пър-
вият от които е
предвиждал рестав-
рация на крепос-
тните стени с над-
граждане на камен-
ни зидове, като се
запази обликът на
с ъ щ е с т в у в а щ и т е
останки. След ос-
новно обследване
на основите се ока-
зало, че те са силно
к о м п р о м е т и р а н и
от времето, влага-
та и растенията,
има много обруше-
ни участъци и теж-
кото каменно над-
граждане е невъз-

можно. Невъзможен
се оказал и вто-
рият варинт, спо-
ред който се пред-
лагало използване-
то на олекотена
конструкция с кух
отвътре бетонен
кожух, облечен от-
вън с камък. Така се
стига до решение-
то реконструкция-
та да се изпълни
със стоманена
конструкция с по-
лимербетонни пло-
чи, стана ясно
кръглата маса вче-
ра.

Ръководителят на
проекта Цветан Ан-
дронов припомни
вчера, че стойнос-
тта му е в размер
на 3 711 658лв, от
които безвъзмез-
дната финансова по-
мощ е 3 553 732 лв.,
а съфинансирането
от страна на общи-
ната възлиза на 157
926 лв. Проектът
ще бъде завършен
до Деня на града –
19 октомври. Коор-
динатор на проекта
е Ненко Темелков а
водещ архитект Ян-
ко Петров. Автор-
ският надзор се из-
вършва от фирма
„Пи ес инвент”. Гла-
вен изпълнител на
обекта е фирма
«Бигла 3», подизпъл-
нители няма.

Около същността
на проекта за прев-
ръщането на крепос-
тта на болярина
Кракра в туристи-
ческа атракция вче-
ра станаха оживени
дебати, които ве-
роятно ще продъл-
жат и във втория
форум, който ще е в
началото на идния
месец.
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Това каза вчера в Перник лидерът на СДС Божидар Лукарски

Кандидата за кмет
на Трън Георги Миленков

обеща отмяна на
таксата за детска градина

Зоя ИВАНОВА
Не мога да правя

прогнози относно
това, кога ще има
избори защото не
съм добър в прогно-
зите. За мен е пове-
че от наложително
изборите да бъдат
възможно час по
скоро. Добър е ва-
рианта да има избо-

ри 2 в 1 през май
следващата година
– това каза вчера на
пресконференция в
Перник лидерът на
СДС Божидар Лукар-
ски. Той поясни, че
на местно ниво за-
сега има много доб-
ро взаимодействие
между България на
гражданите и Дви-

жения за силна Бъл-
гария, като членове
на реформаторския
блок. Търсят се на-
чини и за контакти
с представители на
другите партии от
блока. Както е из-
вестно в Перник не
всички формации
представени в ре-
форматорския блок

имат структури,
така че това допъл-
нително трябва да
се уточнява – в
смисъл кои хора ще
водят разговори и
преговори за съв-
местна дейност на
място. Лукарски бе-
ше категоричен, че
не може да се комен-
тира каквато и би-
ло коалиция за пред-
стоящите избори
на този етап. Защо-
то все още не е
ясно кога ще има из-
бори и по каква сис-
тема ще се прове-
дат те.

Лидерът на СДС
коментира и вче-
рашния опит за вот
на недоверие към
п р а в и т е л с т в о т о .
Според него това е
бил поредният по-
литически фарс.От-
съствието на депу-
татите на Атака и
нежеланието на

Станислава Алексиева посети
Центровете за настаняване
от семеен тип в град Трън

Кандидатът за кмет от ГЕРБ Станислава
Алексиева посети  Центровете за настан-
яване от семеен тип в град Трън. Там тя по-
каза своето топло отношение и уважение
към възрастните хора и се ръкува с тях. По
време на посещението си Алексиева пред-
стави на възрастните хора своите идеи за
управлението на града и изслуша техните
проблеми. „Тук съм за да видя и чуя какви
са проблемите на хората и да откликна на
тях“, заяви Алексиева. Тя допълни, че ед-
на от основните й задачи, ако бъде избра-
на за кмет на град Трън, ще бъде да доб-
лижи услугите на общината до всички
граждани с отношение на грижа към всеки
един от тях. Алексиева обеща, че ако спе-
чели кметските избори ще се грижи цен-
тровете да стават все по-уютни и комфор-
тни. От своя страна възрастните хора дадо-
ха висока оценка на направеното досега в
Трън и подкрепиха идеите й, като й поже-
лаха успех на изборите на 29 септември.
В  центъровете за настаняване от семеен
тип в града в момента живеят 40 души. По-
вечето от тях са стари хора с увреждания,
които нямат близки и роднини. За всички
тях ежедневно се полагат социални услу-
ги от специализиран персонал, който сле-
ди и здравословното им състояние. Канди-
датът за кмет от ГЕРБ Станислава Але-
ксиева е с амбиции да се превърне Трън и
неговото управление в модел на подража-
ние и за други населени места.

Атакува ни нов  вирус
Зоя ИВАНОВА

Епидемиолози предупреждават че тази
зима ще ни разболява нов грипен вирус.
Той е от типа В и се казва “Масачузетс”.
Пикът му се очаква през януари и февруа-
ри догодина. Вирусът ще бъде включен в
противогрипната ваксина за тази зима, та-
ка че имунизиралите се с нея ще получат
защита и срещу новия за нашите географ-
ски ширини щам.Здравни експерти прог-
нозират, че у нас се задава най-тежката
грипна епидемия от години, а причината е
заниженият имунитет на населението.Ме-
диците съветват хората, които попадат в
рисковите групи, да се ваксинират.

ГЕРБ да се регистри-
рат е бутафория и
цирк, минаващ
всякакви граници.Та-
зи патова ситуация
е за сметка на бъл-
гарските граждани
и избиратели, каза
още Лукарски.

На пресконферен-
цията стана ясно,
че местната струк-
тура на СДС ще
предложи светов-
ният шампион по
борба Иво Ангелов
да бъде избран за
почетен гражданин
на Перник. Това ще
стане на тради-
ционната сесия пре-
ди Деня на града, ко-
гато се номинират
перничани, достой-
ни за това отличие.
Ще се предложи и да
му се даде парична
награда. От синята
централа са му ку-
пили икона като по-
дарък

Трън трябва да е притегателен
център за туристи от цял свят

По планинска велопъ-
тека за екстремно ка-
ране ще поведе симпа-
тизантите си Станис-
лава Алексиева от Герб,
ако бъде избрана за
кмет на гр. Трън“Ще
работя за това Трън да
се превърне в притега-
телен център за ту-
ристи от България и
чужбина”- това заяви
кандидатът за кмет,
издигнат от ГEРБ, Ста-
нислава Алексиева. Тя
обеща, че ако бъде из-
брана на вота на 29
септември, започва ак-
тивна работа по  раз-
витието на туризма в
областта.

Според нея, районът
е богат на историчес-
ки забележителности и
природни феномени,
които не бива да оста-
ват незабелязани, как-
то от хората от оста-
налите краища на Бъл-
гария, така и от чуж-
дите гости в страна-
та ни. Предвижда се
създаване на информа-
ционни брошури, кои-
то да бъдат разпрос-
транени до дипломати-
ческите мисии в стра-
ната, с цел популяризи-
ране на природните па-
метници в района. Са-
мата тя е защитник на
опазването на околна-
та среда и е твърдо
убедена, че в тази по-
сока трябва да се рабо-
ти по-активно. За тази
цел тя смята да разви-
ва проекти, които да
превърнат Трън отно-
во във важен търгов-

ски център, какъвто е
бил в миналото.  Турис-
тите вече могат да се
радват на новата еко-
пътека, изградена по
проекта за трансгра-
нично сътрудничес-
тво „България - Сърби-
я“, на стойност
424 531 евро. Пешеход-
ният маршрут ще бъ-
де допълнен от планин-
ска велопътека за ек-
стремно каране, която
се строи по Програма-
та за развитие на сел-
ските райони. В тази
връзка, ако стане кмет,
Станислава Алексиева
има готовност да от-
крие трасето, качена
на колело. Очаква се ве-
лопътеката да бъде

пусната до края на ме-
сец октомври. Бъдещи-
те планове са любите-
лите на екстремните
спортове да поемат по
веломаршрута от пол-
яната под Ждрелото,
ще преминат през два
осветени тунела и ще
стигат до село Пета-
чинци. Едно най-хубави-
те неща за привърже-
ниците на високите
технологии е, че през
целия туристически
маршрут ще могат да
използват високоско-
ростен интернет.
Станислава Алексиева
обеща това да е само
началото на хубавите
неща, които ще се случ-
ват в Трън за в бъдеще.

Жените социалистки, кандидата за
кмет на Трън Георги Миленков и
народния представител Станислав
Владимиров дариха играчки на ОДЗ
„Ален мак” и пожелаха здраво, и
безгрижно детство на подрастващите.
Детските очички се оживиха, когато
видяха затрупаната с играчки маса.

Миленков пое ангажимент, ако бъде
избран да предложи на общинските
съветници отмяна на таксата за
посещение в детска градина, тъй като
това е причина част от децата да не
могат да посещават забавачницата.

Нов закон за образование
до края на годината

Виктория СТАНКОВА
Проблем, който поставихме и трябва

да бъде решен до края на годината, е
свързан с подготовката на нов Закон за
предучилищно и училищно
образование. Това заяви Ваня Добрева,
народен представител от ПГ на КБ и
председател на Комисията по
образование и наука в НС, на
пресконференция след заседание на
Изпълнителното бюро на БСП.

Тя допълни, че такъв закон се
подготвя от няколко управления. „В
миналото НС беше разгледан един
такъв проект, разработен от предишен
екип, който не стигна до пленарна зала
за второ гласуване. Министърът на
образованието и науката Анелия
Клисарова пое ангажимент до края на
годината да ни предостави този
проект“, каза още Добрева.

Тя бе категорична, че трябва да се
подобри качество на обучение и да се
засили практическата му насоченост.
„Предвид статистиката, с която сме
запознати, а именно, че 80% от
отпадащите ученици, напускат училище
по социални причини, считаме, че
училището трябва да засили своята
социална роля и да се превърне в
основен фактор за намаляване на
неграмотността и социалното
изключване“, заяви тя.

Добрева обясни, че един от акцентите е
върху необходимостта от разработване на
политики и конкретни решения, които да
мотивират участниците в сферата на
образованието - ученици, учители,
родители. „Считаме за изключително
важен елемент усъвършенстването на
системата на делегираните бюджети и
бих искала да разсея всякакви съмнения.
Делегираните бюджети са финансов
механизъм, който дава възможност на
отделните училища да разполагат с
отделни средства. Предвид анализи и
становища на най-различни НПО, считаме,
че принципът „парите следват ученика“
не трябва да бъде в центъра на един нов
финансов модел. Според нас трябва да
бъдат отчитани положителните резултати
и да се подпомагат училищата в малките
и средни общини и населени места,
защото по-нататъшното закриване на
училища ще представлява огромен
проблем за националната сигурност“,
поясни народният представител.
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Проектите са съгласувани с Министерството на културата

Любомира ПЕЛОВА
Проектите за по-

вечето от правос-
лавните храмове,
които се намират на
територията на об-
щина Перник, са  съ-
гласувани с Нацио-
налния институт за
недвижимо културно
наследство при Ми-
нистерството на
културата-София и
предстои изпращане-
то им в Междуве-
домствената коми-
сия за възстанов-
яване и подпомагане
при Министерски съ-
вет за осигуряване

на финансиране. Това
се отнася за следни-
те православни хра-
мове в общината, по-
несли щети в резул-
тат от земетресе-
нието през 2012г:
„Св. Николай Чудот-
ворец Мирклийски” –
с. Ярджиловци;  „Св.
св. Апостоли Петър
и Павел” – с. Мещи-
ца;  „Св. св. Апосто-
ли Петър и Павел” –
с. Кралев дол; „Св.
Архангел Михаил” – с.
Студена;  „Св. Нико-
лай Чудотворец
Мирклийски” – с.
Кладница; „Св. Тео-

дор Стратилат” –
с.Боснек; „Св. Петка”
– с. Чуйпетлово; ма-
настир „Св. Панте-
леймон” – Голо бър-
до, Перник.

Проектът за ук-
репване на църквата
„Св.Рождество Хрис-
тово” – с. Дивотино
е внесен за съгласу-
ване в Националния
институт за недви-
жимо културно нас-
ледство. През време-
то, в което община
Перник чакаше съгла-
суването на този
проект, на 19.06.
2013г част от сте-
ните на храма се са-
мосрутиха. При така
създалата се ситуа-
ция е необходимо да
се назначи комисия
от експерти, съглас-
но чл.72 от Закона за
културното наследс-
тво. Община Перник
е уведомила веднага
Министерството на
културата  за инци-
дента с черквата в
Дивотино и е поиска-
ла от министерс-
твото да определи
експерти, които да
 вземат участие в
тази комисия. До мо-
мента в общината
няма постъпила ин-
формация от кул-
турното министерс-
тво определени ли са
вече експертите и
кои са те, за да се
назначи комисия.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПП
ГЕРБ ПЕРНИК

Категорично се противопоставяме на
грубостта и нахалството, с които в Перник
се извършва саморазправа - не с полити-
чески опоненти, а с обучени и квалифици-
рани експерти.

Демонстрира се брутално преследване
на професионалисти, заради политически
облаги на функционери от срамната Трой-
на коалиция. Заменят се експерти с непод-
готвени партийни марионетки.

В изпълнение на груби политически по-
ръчки се уволняват специалисти с умения
и специфичен административен капацитет,
гонят се хора с висок професионализъм,
необходими на града.

Само за сто дни управление кабинет “О-
решарски” разруши доверието в

демокрацията и обезсмисли понятието
демокрация. Това е управление на глухи-
те, слепите и безчувствени хора, които про-
бутват свои протежета на квотен принцип,
арогантно неглижирайки изискванията за
елементарни умения и професионални ка-
чества на заеманата позиция.

Къде отидоха предизборните обещания,
призивите и заклинанията да се издигне
като приоритет младежката заетост?! Къде
потънаха клетвите на лидера на БСП Сер-
гей Станишев да се обръща специално
внимание на младите хора?! Като предсе-
дател на ПЕС той се произведе във флаг-
ман на борбата с младежката безработица
в Европейския съюз,дори. Какво лицеме-
рие,какъв политически цинизъм.

Само за три месеца точно младите ек-
сперти до 30 годишна възраст бяха поме-
тени от партийните марионетки. Бяха про-
гонени млади експерти,назначавани след
конкурси,а не заради “партийни заслуги”.

В областната администрация има три не-
заети работни места,въпреки декларации-
те за оптимизиране на работата - те се за-
пазват (за “свои хора”,разбира се), а се
изритват доказани експерти - така се де-
монстрира сила и власт,за да се покаже
“кой размахва камшика”. Червената мет-
ла помита дори майки с невръстни де-
ца,пазени от закона.

ПП ГЕРБ Перник

Законопроект за
изменението на климата

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството прие проект на Закон за ог-

раничаване на изменението на климата. С не-
го се прецизират действащи разпоредби,
чиято позитивна правна уредба е пренесена
от действащи нормативни актове, регламен-
тиращи извършването на националната ин-
вентаризация на емисии на парникови газо-
ве и гъвкави механизми по Протокола от Кио-
то. Със законопроекта се транспонират ди-
рективи от пакета „Климат /Енергетика”.
Чрез тях се осигурява провеждането на тър-
гове на квоти за емисии на парникови газове
през третия период на Европейската схема
за търговия с емисии (ЕСТЕ) от 2013 до 2020
г. Определят се правила за мониторинг и док-
ладване на емисиите на парникови газове от
операторите на инсталации и операторите на
въздухоплавателни средства в обхвата на
ЕСТЕ. Въвеждат се административно- нака-
зателни разпоредби, подпомагащи спазване-
то на правилата, въведени от настоящия за-
кон от страна на операторите на стационарни
инсталации и операторите на въздухоплава-
телни средства.Законопроектът регламенти-
ра нормативно задължението за производи-
телите и вносителите на течни горива за тран-
спорта да постигнат за периода от 1 януари
2011 г. до 31 декември 2020 г. намаление на
емисиите на парникови газове на единица
енергия от целия жизнен цикъл на достав-
яните течни горива с 6% спрямо средното за
ЕС равнище за 2010 г. Определя се и компе-
тентен орган, който да приеме мерки за из-
пълнение на задълженията на страната за на-
маляване на емисиите на парникови газове
от секторите извън ЕСТЕ.В законопроекта се
доразвива схемата за доброволна редукция
на емисии, обхващаща дейности, инсталации
и лица, за които не съществуват междуна-
родни задължения за намаляване на еми-
сиите на парникови газове.

Над 131 000 дка с
предсеитбена подготовка

има вече в областта
Силвия ГРИГОРОВА

 Над 131 000 дка в региона са подготве-
ни за сеитба на есенни култури. Това ин-
формираха от Областна дирекция „Земе-
делие” в Перник. Най-много площи с
предсеитбена подготовка има в Радомир-
75 800 дка. Следват общините: Брезник-
26 000 дка, Перник- 21 000 дка, Трън-
4000 дка, Ковачевци- 2500 дка и Земен-
600 дка.

Успоредно с предсеитбената подготов-
ка върви и дълбоката оран. По информа-
ция от Областната дирекция, до момента
в региона има близо 41 000 дка с дълбо-
ка оран. Най-много изорани площи отно-
во има в община Радомир- 31 300 дка.
Следват общините: Перник- 6000 дка и
Трън -3 500 дка.  До момента единствени
земеделските производители от Трън и
Радомир са започнали предсеитбено то-
рене на площите, подготвени за сеитба на
есенници. В Трън са наторени 3000 дка, а
в Радомир- 500 дка.

Според агроспециалистите, все още не
е започнало прибирането на царевицата
за зърно и слънчогледа в областта. Оби-
кновено жътвата на тези две култури
стартира в края на септември или начало-
то на октомври. Така че няма забавяне,
успокояват агроспециалистите.

С прибирането на реколтата от слънчог-
леда и царевицата, земеделските произ-
водители ще имат възможност да концен-
трират усилията си върху есенната кам-
пания.   

Мощен протест на пощенски служители
Любомира ПЕЛОВА

Мощен простест, в
който се включиха око-
ло 1000 служители в
“Български пощи”, ор-
ганизира КНСБ. Уча-
стниците в него нас-
тояха да им бъде изпла-
тена държавната суб-
сидия от близо 21 млн.
лв. за 2011 г., както и
да се прекратят опи-
тите за приватизация
на дружеството. Лиде-
рът на КНСБ Пламен
Димитров пък прекъс-
на заседанието на МС,
за да внесе декларация.

КНСБ ще поиска от
премиера Пламен Оре-
шарски да заяви ясно
ангажименти за допъл-
нително финансиране
на “Български пощи”
през тази година, за да
стане възможно поне
10-процентно увеличе-
ние на заплатите на
персонала от 1 ноем-
ври тази година. Това
коментира пред журна-
листи в МС президен-
тът на синдиката Пла-
мен Димитров преди
среща с началника на ка-
бинета.

Димитров каза, че ще
бъде поискана също и

Проектът за цър-
квата „Св. св. Козма
и Дамян” в с. Боснек
е изпратен в Между-
ведомствената ко-
мисия за отпускане
на средства за въз-
становяването й.

Църквите в общи-
на Перник, които са
паметници на култу-
рата са: „Св.Николай
Чудотворец Мирик-
лийски” – с. Ярджи-
ловци;  „Св.Рождес-
тво Христово” – с.
Д и в о т и н о ;
„Св.св.Апостоли Пе-
тър и Павел” – с. Ме-
щица; „Св.св.Апосто-
ли Петър и Павел” –
с. Кралев дол; „Св.Ар-
хангел Михаил” –с.
Студена; „Св.Нико-
лай Чудотворец Ми-
риклийски” – с. Клад-
ница; „Св.Теодор
Стратилат” – с. Бос-
нек;  „Св.Петка” – с.
Чуйпетлово и
„Св.Пантелеймон” –
Голо бърдо- Перник.

Институтът за
културно наследс-
тво одобри ремон-
тите на 8 църкви
Националният ин-
ститут за недвижи-
мо културно нас-
ледство одобри
проектите за ремон-
ти на 8 църкви в
Пернишко.

Проектите за то-
ва ще бъдат внесени
в Междуведомстве-
ната комисия за въз-

среща с премиера, с ми-
нистрите на финанси-
те и транспорта след
края на заседанието на
правителството.

“Много сектори оча-
кват решения, ако
нямаме такива, буквал-
но в следващите седми-
ци ще има социални
бунтове. След пощите,
ще последва въгледоби-
вът, протестите ще
продължат и в цялата
енергетика и никакви
решения, които бяха
взети, не помагат. Ма-
кар че закърпиха вре-
менно положението
през лятото”, каза син-
дикалният лидер.

Шествието на слу-
жителите на “Българ-
ски пощи” започна от
площад “Македония” с
викове “Искаме си па-
рите”, премина по бул.
“Ал. Стамболийски” и
завърши пред Минис-
терски съвет. То бе
предвождано от кола с
монтирани мегафони
на покрива и две лилави
знамена – на КНСБ. Уча-
стниците в протес-
тното шествие бяха
издигнали плакати, на
които пише: „Достой-

но бъдеще за пощенци”;
„Няма да търпим пове-
че унижение”; „Не, на
скритата приватиза-
ция – да, на дължимата
компенсация”.Работе-
щите в “Български по-
щи” категорично се
противопоставят на
всякакъв вид и форма
на приватизация на
дружеството. Те ис-
кат правителството
незабавно да приеме
стратегия за пощен-
ските съобщения и
програма за превръща-
не на дружеството в
печеливш, модерен и
конкурентоспособен
оператор.Последното
им искане е свързано с
назначаването начело
на “Български пощи” на
мениджърски екип от
професионалисти с
опит в управлението
на пощите. В момента
в “Български пощи” ра-
ботят близо 12 000 ду-
ши, от които 34% са на
непълен работен ден.
Средната работна зап-
лата е 517 лева, а ос-
новната заплата на по-
щальоните в момента
е между 330 лева и 555
лева.

становяване и под-
помагане за отпуска-
не на средства, съоб-
щиха от общината.

Черквите са па-
метници на култура-
та и пострадаха при
з е м е т р е с е н и е т о
през май миналата
година. Докато бъ-
дат съгласувани ре-
монтите с институ-
тът обаче се срути-
ха покрива и част от
стените на църква-
та „Св.Рождество
Христово” в село Ди-
вотино . За да бъде
ремонтирана тя, е
необходимо да бъде
създадена комисия
от експерти от Ми-
нистерството на
културата. До мо-
мента обаче не е
ясно дали такива са
определени.

Ремонти пред-
стоят на църкви-
те „Св.Николай Чу-
дотворец Мириклий-
ски” – с. Ярджиловци;
„Св.св.Апостоли Пе-
тър и Павел” – с. Ме-
щица; „Св.св.Апосто-
ли Петър и Павел” –
с. Кралев дол; „Св.Ар-
хангел Михаил” – с.
Студена; „Св.Нико-
лай Чудотворец Ми-
риклийски” – с. Клад-
ница; „Св.Теодор
Стратилат” – с. Бос-
нек;  „Св.Петка” – с.
Чуйпетлово и
„Св.Пантелеймон” –
Голо бърдо- Перник.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 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
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КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино обзаведена - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, ет. 5, 2 тер, ТЕЦ - 160 лв.
3. Двустаен, Изток, Албените, обзаведен - 130 лв.

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

8. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 32 000 евро

9. Тристаен, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, 80 кв.м - 37 000 евро

10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.

11. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.

12. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 39 000 евро

13. 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

14. Къща, Пригаров район, 2 ет., 100 кв. м, 2 гаража, дв. 340 кв. м - 55 000 лв.

15.  Етаж от къща, кв. Клепало, 74 кв.м, пл. таван, гараж, дв. 340 км.м - 41 000 лв.

16. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро

17. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна

с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро

118. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.

19. Вила, Рударци, РЗП: 42 кв.м, 2 ет., дв. 330 кв.м - 30 000 евро

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, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро

26. Парцел, с. Стефаново, 880 кв.м - 9 000 лв.

27. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м

28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

29. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро

30. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.

2. Двустаен, Ид. ц., ет. 4, обзаведен - 250 лв.

3. 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



Имоти, реклами 7Съперник 26 септември 2013 г.

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 - 17 200 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

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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Продавам, апартамент, 14 ет.,
непоследен, ЕПК, Твърди ливади, 19
900 лв. - тел. 0888/418 869
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 дого-
варяне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-

решително за строеж, с Н=15 м и РЗП:
2 200 кв., продажба или обезщетение

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

– тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади,

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

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

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

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

посредник - тел. 0898/228379

Фирма търси ел. заварчици I и II степен и
монтажници на метални и стоманобетонни
конструкции. Добро заплащане - тел. 0887/267
713
Цех за закуски търси хигиенист - 0899/

114535
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ

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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èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

1. Парцел, Дивотино, 1 300 кв.м, с
гараж, и стая за живеене - по договаряне
2. Двустаен, Център, преустроен, 72

кв.м - 57 000 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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ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

Липса на кворум провали
дебатите по вота за недоверие

Заседанието на парламента се
провали заради липса на кворум и
дебатите по вота на недоверие не се
проведоха. БСП, ДПС и “Атака” нямаха
общо необходимите 121 депутати, а
ГЕРБ отказаха да се регистрират при
това положение.

Парламентарното заседание не
можа да започне заради липса на
кворум. Дори вносителите на вота -
ГЕРБ, отказаха да се регистрират, след
като стана ясно, че останалите три
партии не са събрали изискваните за
кворум 121 депутати.

Обяснението на ГЕРБ е, че осигур-
яването на кворум било работа на
мнозинството и “няма те да му го
правят”.

В 9 часа само 93-ма депутати се
регистрираха в пленарната зала,
въпреки че парламентарната група на
ГЕРБ беше там.

Депутатите на “Атака” изобщо не се
появиха, защото са в Брюксел до края
на седмицата за среща със сродни
партии. Отсъстваха и няколко депутати
от БСП и ДПС.

Председателят на Народното събра-
ние Михаил Миков обяви 15-минутна
почивка. И след нея обаче не се събра
кворум - в залата бяха само 103-ма
депутати. Затова Миков обяви, че
заседание изобщо няма да се проведе
и разпусна народните избраници. 

Бойко Борисов коментира пред
журналисти, че парламентът е станал
заложник на “Атака”. „Цяла България
ще знае, че това правителство е
заложник на „Атака”, това правителс-
твото няма парламентарна подкрепа и
е абсолютен провал”, заяви бившият
премиер.

Мая Манолова от БСП обаче заяви,
че дори “Атака” да бяха в залата и да
бяха подкрепили ГЕРБ, вотът пак
нямаше да мине, защото са нужни 121
гласа.

Парламентарните групи на БСП и
ДПС правят общо 120 депутати, толко-
ва са и общите гласове на ГЕРБ и
“Атака”. 

Лидерът на БСП Сергей Станишев
пък заяви в кулоарите: “ГЕРБ разбраха,
че са сгрешили с темата на вота, с
неговото внасяне и си спестяват по
този начин резила в пленарна зала и
боя, който щяха да ядат в дебатите.” 

Михаил Миков допълни, че според
закона вотът на недоверие трябва да
бъде обсъден от 3 до 7 дни след
внасянето му в парламента и уточни,
че утре изтича седмият ден.

По думите му, ако и утре ГЕРБ прова-
ли заседанието, очевидно, че не искат
да се разглежда този вот.

На въпрос дали в парламентарната
практика се е случвало вносителят да
не се регистрира за участие в заседа-
нието, председателят на НС отговори,
че никой досега не си е позволявал да
злоупотребява до такава степен с
правата си.

Гласуването на вота на недоверие
трябва да се проведе не по-рано от 24
часа след приключване на разисква-
нията. 

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 16
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. 306
15:00"Цветовете на любовта" - сериал, еп. 98, 99
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 17
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал, с. 2, еп. 51, 52
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина" - комедийно предаване
00:00"Убийството" - сериал, еп. 9
01:00"Цялата истина" - сериал, еп. 9
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 17

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"Федерални свидетели" -  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  /3238 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
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 /354 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: Гара "Спомен"
17:05Дързост и красота /3239 епизод/

17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Теглене на тиражите
19:00Втори шанс тв филм /12 епизод/
19:50Лека, нощ деца!

20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Бобърът игрален филм /САЩ, 2011г./,
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00В преследване на Царя тв филм /4

епизод/п/
23:55Мотоспорт екстра
00:25Ретро следобед: Гара "Спомен" /п/
01:10Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:55Втори шанс тв филм /12 епизод/п/
02:45По света и у нас /п от 20:00/

03:30Бобърът игрален филм/п/

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
Обаянието ви наис-

тина е неоспоримо. До-
ри ще успеете безпроб-
лемно да решите ще-

котлив въпрос у дома. Е, ще се на-
мерят някои недоброжелатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Хубаво е да си сложи-

те автоцензура иначе
може много да съжал-
явате след няколко дни.

Готови сте да кажете всички неща,
които ви тормозят.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Готови сте на всич-

ко,за да постигнете
своето,следвайки

принципа - целта оправдава средс-
твата. Хубаво е да се замислите и
над някои морални аспекти.

РАКРАКРАКРАКРАК
Не се притеснявайте

да послушате сърцето
си и да се повеселите малко. А колко
щастливи ще се чувствате с любим
човек.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще сте в добро

разположение на духа.
Нещата ще се случват
изведнъж и по най-стра-

нен начин. Не е моментът да захва-
щате нещо ново.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще имате да се за-

нимавате с разни изоста-
нали задачи, които не е

добре да се отлагат дълго. Ще може-
те да се справите с всякакви неща.
Сега е момента да се заемете и не се
отказвайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Днес ще се чувства-

те супер. Настроение-
то ви ще е страхотно,

ще сте изпълнение с ентусиазъм и
едва ли има нещо, което би могло да
ви стресне.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Много чувствителни

и интуитивни ще сте
днес, затова не пренеб-

регвайте знаците, които получава-
те. Неподходящ ден да се занимава-
те с важни дела.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Действайте прак-

тично и всичко ще вър-
ви по план, макар че все

ще се намери някой да ви мърмори и
да ви развали настроението.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Идеи ще имате в изо-

билие само трябва да на-
мерите кой да ги изпъл-

ни под ваше ръководство. А вие не
стойте със скръстени ръце.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Малко напрегнат ден.

Нещата няма да стават
на момента и това сил-
но ще ви изнервя. Опи-
тайте да сте по-спо-

койни и не насилвайте нещата.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще усещате интуи-

тивно какво е най-доб-
рото за семейството

ви и за хората, които обичате. Най-
внезапно може да получите прозре-
ние. Ще бъдете щастливи и
доволни от успеха.

По проект „Интегриран воден проект за град Радомир”
 се предвижда дългосрочна инвестиция във водния цикъл на

община Радомир за оптимизиране на разходите
На 23 септември 2013 г. от 13 ч. в сградата на Младежкия дом в гр. Радомир се проведе

пресконференция, на която бяха представени резултатите от първия етап на проект
„Интегриран воден проект за град Радомир”, а именно подготвения инвестиционен проект,
който предвижда дългосрочна инвестиция в оптимизиране на помпените станции с цел
икономичност и опазване на околната среда.

Предвиденото обновяване на водопроводната мрежа по трасето на канализационната мрежа в
рамките на Проекта, от своя страна ще способства за намаляване значителните загуби на вода
по водопреносната мрежа в района и областта. Това мнение изказаха всички участници в
пресконференцията, сред които основни гости бяха г-н Пламен Алексиев – кмет на Община
Радомир, г-н Красимир Борисов – председател на ОБС, г-жа Любка Димитрова – зам. кмет на
Община Радомир и г-н Димитър Димитров – зам. кмет и ръководител на проекта. Гости на
събитието бяха и арх. Александра Бабунска от Областна администрация – Област Перник,
представители на експлоатационни дружества и граждани.

По време на събитието бяха представени и екипите от страна на главните изпълнители по
проекта: г-н Борислав Тафраджийски – ръководител на екипа за изпълнение на проекта от ДЗЗД
„Обединение „Управление Радомир 2012”, инж. Мария Атанасова – ръководител на проектантския
екип на Консорциум „Радомир ТП 2012”, инж. Мария Станкова – ръководител на проектирането на
водопроводните мрежи и инж. Павел Павлов – от екипа за разработка на техническата
документация за ПСОВ – гр. Радомир. Експертите представиха разработените
прединвестиционни проучвания и идейни проекти за ПСОВ и мрежите на канализационната и
водопроводната инфраструктури, по които да бъде извършена същинската работа по
реконструкцията на водния цикъл в община Радомир.

Голям интерес сред журналистите предизвика изказването на инж. Румен Стефанов от ВИК-гр.
Перник, който подчерта, че в момента водата на битови нужди на територията на гр. Радомир се
таксува от дружеството на двойно по-ниска цена, въпреки високите разходи за преработка,
които ще намалеят след подмяната на инфраструктурата и изграждането на нова
пречиствателна станция.

Първият етап по проект „Интегриран воден проект за град Радомир” по Договор за
безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C005/15.04.2011г., финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.” е почти приключил. Община Радомир се надява преди края на
2013 г. да започне и вторият етап от проекта на стойност 77 522 543 лв., по който ще се
изпълняват ремонтните работи по водопроводната мрежа.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет
на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
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Яне АНЕСТИЕВ

Èíòåðåñåí æúëòî-÷åðåí áîé â ×èêàãî
“Миньорите” нямаха проблем с “канарчетата”

лите под Тепетата в
срещата. Почетния
гол за Ботев, отбел-
яза най-младият на
терена Павел Славов,
който е юноша на
Миньор Чикаго. Ма-
чът стана възможен,
защото и двата от-
бора бяха с отложени
мачове в своите пър-
венства. Главен съдия
на срещата беше доб-
ре познатия в Бълга-
рия бивш междунаро-
ден рефер Ангел Бек-
яров – Колина.

Страницата подготви Яне Анестиев

та” и въпросът пре-
ди мача беше с какъв
резултат ще загубят
ветераните. Отбо-
рът на Ботев се със-
тезава в дивизията
над 40-сет годишни-
те и има шанс за
титлата този сезон.
Старши треньорът
на Миньор – Емил Ми-
ланов предостави
шестима свои фут-
болисти на треньора
на Ботев – Димитър
Атанасов да под-
силят представите-

ДЕЦА И ЮНОШИ
1-ВИ КРЪГОВЕ

РЕЗУЛТАТИ:

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Марек 2010 – Миньор 1919 1:3
Миньор(Пк) – Велбъжд       2:0

ДЕЦА „А”
(РОДЕНИ ПРЕЗ 1999 Г.)

Марек  2010– Металург 1957          2:2
Миньор – Велбъжд   2:4
Марек 2007 – Миньор(Бд)   8:1
Стр.слава – Германея          1:1

ДЕЦА Б”
(РОДЕНИ СЛЕД 2000 Г.

Марек  - Миньор(Бд)           3:3
Велбъжд – Германея             6:0
Чорни – Дружба            отложен

Отборът на „Дружба” вече е картотеки-
ран и ще вземе участие в шампионата. Ще
бъде изготвена нова програма и отборите
ще играят един срещу друг по два пъти на
полусезон, тъй като са само шест   

Стоичков: И децата знаят, 
че има уредени мачове

Христо Стоичков е получил предложение
да участва в уговорен мач. Камата разкри
този факт в интервю за руско издание.

Носителят на “Златната топка’’ за 1994 го-
дина заяви, че това се е случило по време
на кариерата му като треньор.

“Малко преди началото на мача при мен
дойдоха хора и ми казаха: “Днес двубоят
трябва да завърши с еди-какъв си резул-
тат”. Естествено, при мен няма как да мине
това. Не искам да пътувам по света и да ме
сочат с пръст: “О, това е Стоичков, който
продаде мача!”.

Легендата на Барселона бе лаконичен по
темата ‘’Борислав Михайлов”. Както е из-
вестно Стоичков е във война с президента
на БФС.

‘’Повече не искам да разговарям с този
човек. Отдавна искам да го проверя на де-
тектор на лъжата, но той бяга. Явно крие
нещо от обществеността. Дори децата в
България знаят, че има ‘’договорки’’ във
футболните мачове”.

Бившият нападател съжалява, че сегаш-
ното ръководство на Барселона е в кон-
фликт с футболистите от неговото поколе-
ние, заради връзките им с Йохан Кройф.

“Две са изключенията - Субисарета и
Амор. Всички останали са отстранени от
клуба и нямат нищо общо с Барселона. При
сегашния президент няма никакви шансо-
ве и аз да се върна там’’.

Стоичков не смята, че Меси се държи ло-
шо със съотборниците, както се твърди в
местната преса напоследък.

‘’Лео Меси е чудесен човек. Това са глу-
пости. Чел съм измислиците на испанската
преса и за себе си. Преди говореха, че аз и
Ромарио играем само за себе си и пренеб-
регваме съотборниците си, което не беше
вярно”.

На въпрос дали са оправдани 60-те ми-
лиона евро, които Барселона плати за Ней-
мар, бившият национален селекционер от-
говаря така:

“Ха-ха-ха, а Реал даде 100 милиона (за Га-
рет Бейл). Това е лудост, която УЕФА
трябва да спре или да намери начин да по-
могне на клубовете, които не са толкова бо-
гати. Шампионската лига е станала напълно
комерсиална. За мен това отдавна не е
Шампионска лига”.

Стоичков не пожела да определи дали
Жозе Моуриньо или Хосеп Гуардиола е по-
добър треньор. Камата отсече, че №1 е Йо-
хан Кройф.

Мустафа Хамси
разби сам „Върба”

Да се вкарат четири гола в един мач не е
често срещано явление дори и в по-долни-
те групи, където по правило мачовете се от-
личават със сериозна резултатност. Четири
попадения в мача срещу „Върба”, т.е. всич-
ките за своя отбор е вкарал Мустафа Хамси
от тима на „Свраките”(Гълъбник) за победа-
та с 4:1 в мача от втория кръг на областното
футболно първенство.  Той е започнал голо-
вата си серия в деветата минута, а до по-
чивката е отбелязал още два гола, съответ-
но в 15-та и 31-та минута. Три минути след
подновяването на играта е отбелязал още
веднъж, а в 77-та минута Ивайло Кирилов е
вкарал почетното попадение за гостите,
оформяйки крайното 4:1. След тази победа
„Свраките” са на трето място във временно-
то класиране с 6 точки, „Върба” е предпос-
ледна с актив само от една точка.

„Витоша”(ДД) вкара
11 гола на „Спортист”
Голям пердах отнесе гостуващият отбор

на „Спортист”(Драгичево) на терена в Дол-
на Диканя, в мач, който поне в началото не
е предвещавал такова развитие на нещата.
До 23-та минута резултатът е бил 0:0, кога-
то е започнало головото шоу на домакини-
те. Те са отбелязали четири гола до почив-
ката, дело на Йордан Тошев в 23-та минута,
Мартин Стефанов в 30-та, Вилиян Е.Димит-
ров в 38-та и Ванчо Стоилов в 44-та минута.
Сле почивката гостите все пак са вкарали
две попадения чрез Вилиян В.Димитров в
53-та и 80-та минута от дузпа, но са получи-
ли нови седем гола във вратата си. За „Ви-
тоша” са били точни отново Вилиян Е.Ди-
митров, и Ванчо Стоилов, а по два гола са
отбелязали Роберт Методиев и Мартин Ис-
кренов, които са оформили разгромното
11:2 за „Витоша”(ДД)

Зачера двата жъл-
то-черни отбора в
Чикаго – Миньор и Бо-
тев си спретнаха
приятелска среща в
която „Чуковeте”
победиха с 7:1 – съоб-
щава нашият човек
зад океана Николай
Василев. Мачът се
изигра на Олимпик
Парк в предградието
Шамбург в 9:30 часа
сутринта Илйноиско
време. Миньорци
нямаха никакви проб-
леми с „Канарчета-

„Металург” с втора победа
Два мача, две побе-

ди и голова разлика
10:0 е активът на
футболистите от
„Металург” в облас-
тното футболно
първенство. За този
отбор повечето от
футболистите, игра-
ли срещу него,
твърдят,че просто
е  за по-горна група.
След 6::0 срещу „Лев-
ски” (Егълница) сега
последва и 4:0 като
гости в Долни Рако-
вец на „Сарата”. До 8-

та минута резулта-
тът е бил 2:0 за гос-
тите и на практика
интригата, ако въоб-
ще е била налице, е
приключила. Мартин
Евгениев е открил
във 2-та минута, а
Марио Георгиев в 8-
та е направил резул-
татът 2:0. До края
на мача са отбелязани
още две попадения,
дело пак на Мартин
Евгениев в 61-та ми-
нута и на Иван Ива-
нов в последната ми-

нута на редовното
време. Само фактът
,че са с мач по-малко
пречи на футболис-
тите на „Металург”
да са начело в класи-
рането на Група 2. За-
сега те са втори с
шест точки, ва точ-
ка от лидера
„Светля”, който оба-
че до този момент е
изиграл всичките се
три срещи по програ-
ма, докато „Мета-
лург” почиваше в пър-
вия кръг.

Не съм се съмнявал в Иво

За Иво никога не
съм имал съмнения, за-
щото аз съм бил бо-
рец и съм ставал ев-
ропейски, световен и
олимпийски шампион
и затова съм му дал
моя дух и характер -
той трябва да се бо-
ри докрай срещу съ-
дии, срещу руснаци,
срещу цяла зала –каза
старши-треньорът

на отбора в класичес-
кия стил, двукрат-
ният олимпиаски шам-
пион Армен Назарян.
Да се бори до края пък
ще видим накрая как-
во става”, допълни
наставникът на кла-
сиците.”Доволен съм
от представянето на
отбора, имаше съдий-
ски грешки при други
момчета, те не бяха

виновни, но липсва и
техниката, върху кое-
то ще работим от
следващата година.
Искам да кажа, че зла-
тото си е злато - на
цялото Световно има
седем златни медала и
единият е за Бълга-
рия. Много съм щас-
тлив и благодарен за
това нещо”, завърши
Назарян.

На  23 септември, на свое заседание Дисциплинарната комисия
при ОС на БФС–Перник наложи следните наказания:
 „А” ОФГ – ГРУПА 1 – 4 КРЪГ

Захари Крумов ФК Балкан чк 1 среща
13 състезатели са наказани с предупреждение

„А” ОФГ – ГРУПА 2 – 3 КРЪГ
Асен Асенов ФК Вихър чк 1 среща
Пламен Тодоров ФК Светля чк 1 среща
13 състезатели са наказани с предупреждение



АПРОПО

ÌÂÐ: Áðîÿò íà áåæàíöèòå ó íàñ ìîæå äà äîñòèãíå 5000
Ако се затвори южната граница, потокът им ще се увеличи

ЯВНО НА КРАКРА ПЕР-
НИШКИ ВРЕМЕТО Е ОТРЕ-
ДИЛО ТЕЖКА МИСИЯ –
да бъде винаги актуален във
и около крепостта, влязла в

българската история със своята устой-
чивост пред враговете. Рециклирана-
та крепостна стена раздуха яки споро-
ве от историческо, естетическо и пат-
риотично естество. Критици на проек-
та – колкото щеш . Защитници – не
по-малко. Комай ще се получи нещо
като софийските протести и контрап-
ротести на жълтите павета. Само че
при нас – под крепостните стени. Що
ли двете агитки не се съберат да си
премерят силите и историческия капа-
цитет, па който надделее – да руши
или да доизгражда иновацията. Ако
трябва да филмираме историята от
преди десет века, в кадър ще излезе
как отбрана шепа юнаци, начело с
болярина Кракра /чието днешно име е
друго/ брани подстъпите от нашестве-
ниците – византийци / чието име пак е
друго/. Както и да го гледаш – гран-
диозен спектакъл. И като батални сце-
ни, и като финансова дискусия, и като
естетическа концепция. Тая крепост
явно е много ценна и в съвременен
план. Що народ е хранила и още има
да храни... Само хонорарите от публи-
кациите по неин адрес, ако се съберат
накуп, ще има пари за още толкова
надграждане на стените. Най-после
Перник има реален дневен ред – дос-
тойни ли сме за крепостта или крепос-
тта за нас? Отговорът може би ще да-
де предателят, който според история-
та е въвел византийците през тайния
вход.

ЕДВА ЛИ НА ПЕРНИШКИЯ ПРО-
ФИЛАКТОРИУМ САНИРАНЕТО МУ
Е ПРОБЛЕМЪТ, но все пак отнякъде
трябва да се започне, за да се спаси
престижното някога лечебно заведе-
ние. Точно по тоя въпрос днес пер-
нишките съветници ще заседават из-
вънредно и понеже точката от днев-
ния ред е само една – очакват се
здрави дискусии. В които явно аргу-
ментите ще се срещнат с политичес-
кия инат, както и обратното. Докато
от Профилакториума остане само са-
нировката...

1226 септември 2013 г.

Всеки десети
българин с диабет

Зоя ИВАНОВА
Проучване направено преди няколко

месеца показва че хората масово не
познават симптомите на диабета, а все-
ки десети българин е с диабет. Проуч-
ването е направено между 1000 човека
в страната.  Лекари и експерти съвет-
ват пациентите редовно да измерват
стойността на кръвната захар и хемог-
лобина си и смятат, че те трябва да бъ-
дат обхванати от регистър.Всяка годи-
на от диабет в България умират 8000
души, а на други близо 5000 се ампути-
ра крайник. Експертите припомнят, че
личните лекари трябва веднъж годиш-
но да изследват пациентите си за кръв-
на захар и липиди.Повечето хора, кои-
то смятат, че болестта е наследствена.
Медиците обаче са категорични, че
правилният начин на живот и хранене
могат да предотвратят появата на диа-
бета, дори да има генетично предраз-
положение.

11 милиона месечно на
страната.

По думите му в мо-
мента в Елхово се съз-
дава място, където
първоначално ще прес-
тояват 24 часа задър-
жаните лица. Изграж-
даме и разпределите-
лен център в Елхово, в
който ще влизат
всички, които са мина-
ли нелегално през гра-
ницата. Там ще се из-
вършва съответната
оценка за всеки поот-
делно, както и меди-
цински прегледи. В цен-
търа работят и слу-
жители от Агенцията
за бежанците, чията
задача е да се уто-
чняват мотивите и
причините, да извър-
шват индивидуална
оценка на базата на
информацията и на
волеизявлението на
лицето за пренасочва-
не към домовете на
дирекция “Миграция”,
които са от затворен
тип, или към домове-
те на Агенцията за бе-
жанците.

Той обясни, че рис-
кът от навлизане на
хора, извършили прес-
тъпления или издирва-
ни за тероризъм вър-
ви паралелно с криза-
та. В този смисъл Бъл-
гария ползва изцяло
модела, предоставен
ни от европейските и
евроатлантическите
ни партньори, създа-
ден е абсолютно съ-
щия алгоритъм, кой-
то те ползват в бор-
ба с тероризма и при
кризисни ситуации.
Лазаров заяви, че риск
от тероризъм в Бъл-
гария съществува
още от терористич-
ния акт в Сарафово:
„При извършването
на такъв терористи-
чен акт един от ос-
новните критерии,
когато се прави ана-
лиз на риска, всъщ-
ност са последствия-
та от акта и самото
му наличие. Така че от
извършването на то-
зи акт ние имаме из-
менена среда за сигур-
ност”.

 

Любомира ПЕЛОВА
Работим по модела

на европейските и ев-
роатлантическите ни
партньори в борбата
с тероризма и справ-
яне с кризисни ситуа-
ции, заяви главният
комисар на МВР Свет-
лозар Лазаров. Той поя-
сни, че в момента бе-
жанците в страната
са 4500, от които над
50 % са жени и деца, а
до дни техният брой

Зоя ИВАНОВА
Очаква се до  края

на тази година ще бъ-
де даден старт на из-
граждането на Нацио-
нален регистър на
болните от диабет,
като базата данни за
възрастни ще бъде
надградена с регис-
тър на децата диабе-
тици. Едновременно с
това ще  започне ак-
тивна работа и по из-
граждането на регис-
три на пациентите с
останалите социално
значими заболявания.
Това заяви на прескон-
ференция  Лидия Чор-
банова, съветник на
министъра на здра-
веопазването д-р Таня
Андреева.

За регистър на диа-
бетиците у нас се го-

вори от дълги годи-
ни, тази задача е
включвана като анга-
жимент и на Нацио-
налния център за опа-
зване и контрол на об-
щественото здраве
(НЦОЗА). По различни
поводи ендокриноло-
зи диабетолози са
заявявали, че потреб-
ността от такъв ин-
струмент е много
голяма, за да могат да
се очертаят реално
прогнозите за заболе-
ваемостта от диа-
бет и да се предприе-
мат по-адекватни
мерки за превенция с
приоритет към рис-
ковите групи. Специа-
листите приемат, че
събрана и системати-
зирана, тази инфор-
мация ще даде въз-

До месеци ще заработи регистър
на болните от диабет българи

можност за по-добро
планиране на публич-
ните разходи за лече-
ние на диабета и него-
вите усложнения. В
момента се смята, че
п р и б л и з и т е л н и я т
брой на болните със
захарен диабет тип 2
е около 580 000, поне
20% от тях обаче са
недиагностицирани.
Според изследвания
на група ендокриноло-
зи през 2006 г. делът
на боледуващите у
нас на възраст над 40
г. е бил около 8,3%, до-
като през 2012 г. той
е нараснал на 9,6%. За
сравнение – диабетно
болните в Словакия са
6,6% от възрастното
население, в Италия –
4,8%, в Германия –
8,9%, в Полша – 10,6%.

Български ученици
ще се обучават в ЦЕРН

Виктория СТАНКОВА
Как достиженията в науката да стигат по-

лесно и бързо до класните стаи, обсъждат
втори ден учители по природни науки от
цялата страна във Варна. На националната
конференция с международно участие, на-
речена “Европа – територия на знанието”,
си дадоха среща представители на Минис-
терството на образованието, Института за
ядрени изследвания и ядрена енергетика
към БАН и гости от ЦЕРН.

За последните 5 години 1500 български
ученици и учители са били в ЦЕРН и са се
докоснали до световните научни достиже-
ния, благодарение на преподавателските
програми на института. Зорница Захариева
е посредникът между Министерството на
образованието и ЦЕРН и за това време е
свидетел как това мотивира учениците, да
учат физика с желание, а учителите – да
преподават предмета си по-интересно.

“Това, което искаме е - като се върнат да
изучават по-задълбочено уроците по мате-
матика, физика, IT технологии - и наистина
се получава” - твърди Зорница Захариева,
ръководител проекти в ЦЕРН.

Участниците в конференцията са едино-
душни, че пред всеки преподавател стои
огромното предизвикателство, да провоки-
ра ученическия интерес към предмета си.

“По принцип в класната стая изучаваме
теория, но в някои от часовете слизаме в
нашата лаборатория, където се извършват
опити. Един опит - практичен, би доприне-
съл много, човек да си го представи или
детето/ученика да го види – да види как
стават нещата” - обясни Захариева.

Според Мик Стор, директор на учителски-
те програми в ЦЕРН, няма причина в часо-
вете по физика да не се правят експери-
менти, тъй като материалите за някои от тях
не са скъпи. И даде пример:

“Те правят един детектор на частици за
по-малко от един час и буквално с очите си
виждат нещо, което се случва - наистина
както някакви космически частици” - каза
Стор.

Любомира ПЕЛОВА
Двама охранители

на частен СОТ са пос-
традали, пътувайки
към охраняван от тях
обект, съобщиха от
полицията. Инциден-
тът е станал около
2,10 часа миналата
нощ на ул. „Софийско
шосе” в Перник.

 Автомобилът с
гардовете, пътувал
към охраняван от
фирмата обект, кой-
то дал нарушение.

Най-вероятно поради
движение с несъобра-
зена скорост и нес-
пазване особености-
те на релефа на мес-
тността, шофьо-
рът загубил управле-
нието на колата,
преобърнал се и се за-
бил в бетонна стена.
39-годишният водач
софиянец Георги То-
доров и 52-годиш-
ният му колега Явор
Цанков се отървали
само с наранявания.

Охранителят, шофи-
ращ колата е с порез-
на рана на главата,
без опасност за жи-
вота, а пътувалият
с него колега се ока-
зал с луксация на ла-
кетна става.Местоп-
роизшествието е по-
сетено от служите-
ли на ОД на МВР –
Перник. Работата по
изясняване на око-
нчателните причини
за катастрофата
продължава.

Охранители катастрофираха в Перник

може да достигне
5000. Лазаров обясни
очакваното увеличе-
ние на притока и със
затварянето на гръц-
ко-турската грани-
ца. Главният комисар
изрази категорична
позиция, че към момен-
та затварянето на
границата ни с Турция
не може да бъде пред-
прието. Ние имаме
около 274 километро-
ва граница, от която

58 километра - изгра-
дено интегрирано наб-
людение, припомни
той и уточни, че за
усилването на охрана-
та на границата с Тур-
ция като предпазна
мярка срещу сирийски-
те бежанци или прак-
тическото й затвар-
яне за преминаването
им са необходими око-
ло 3000 служители и
ще струва между 10 и


