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Убедете се
в разликата!

та, внесена от упра-
вителя на здравното
заведение д-р Йордан-
ка Александрова, с кое-
то се иска общинска-
та управа да изтег-
ли банков кредит от
150 000 лв, който да
бъде предоставен
като еднократна
финансова помощ на
лечебното заведе-
ние, изведнъж мина
леко и безпроблемно,
дори без коментар в
заседателна зала.
Уточнено бе еди-
нствено, че сумата
ще се използва спе-
циално за изчиства-
не на заработките
на екипа в Профилак-
ториума.

Съветниците дадо-
ха съгласие и управи-
телят на здравното
заведение да регис-
трира дъщерно дру-
жество, чиито пред-
мет на дейност да се
регистрира в РЗИ ка-
то медицински цен-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.433 лв.
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150 000 лв ще е банковият заем, предназначен единствено за възнагражденията

Събуждане
по Хелоуин

Това странно съвпадение,
което съчетава Деня на будителите и Хе-
лоуин, идва като по поръчка за всички ония,
които са будни и без Хелоуин, а са маскира-
ни като будители. Друг е въпросът, че
днешният празник би трябвало да отбеле-
жат едно огромно количество тикви, кои-
то освен за маскарад, за друго не стават.

Модата на западните празници поквари
нашите собствени. Хелоуин се вряза в об-
редния календар тъкмо когато 1-ви ноем-
ври започна да се налага като ден на почит
към ония българи, заради които все още
имаме национално самочувствие. Дотам
докарахме нещата да мислим повече за кар-
навални маски, зъби на вещици и очи на вам-
пири, а да оставим протестни шествия да
почитат Деня на българската духовност.

Да се събудиш с мисълта за Хелоуин, а не
за будителите, е проява на извращение,
което обаче за мнозина е нормално. Щото
общественият ни живот в момента преми-
нава точно под знака на онова вампирище с
неизяснен произход. То се е вселило не само
в маскарадните одежди и елементарните
скечове, но и в дребните душици на днешни-
те будителчета, за които най-важно е да ги
разбуди леличката, носеща им закуски.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. безсребреници
и чудотворци

Козма и Дамян
Асийски

Любомира ПЕЛОВА
Вчера перничани от-

ново стана свидетели
на игра на популизъм
от страна на десни
съветници в пленарна
зала. Става дума за
кредита от 150 000
лв, който още преди
месец кметът на об-
щината Росица Яна-
киева предложи да из-
тегли, за да бъдат из-
чистени неизплатени-
те възнаграждения на
персонала в Профи-
лакториума. Тогава в
дясното политическо
пространство се раз-
вихриха с обвинения,
че едва ли не така бю-
джетът ще затъне
още повече, раздаваха
съвети и квалифика-
ции, от които в край-
на сметка стана ясно
единствено, че, при-
помняйки Илф и Пет-
ров,  „спасяването на
давещите се е дело на
самите давещи се”.
Вчера обаче докладна-

Сълзите могат да
угасят пожара на
душата, но не и
пожара на кръвта.

ЛАФ НА ДЕНЯ

60 - 190

Предимно
облачно

тър. Така то ще мо-
же да изпълнява спе-
циализирdна меди-
цинска дейност в из-
вънболничната по-
мощ, а през 2014 го-
дина ще може да
сключи и договор с
РЗОК за извършване
на прегледи от меди-
цински специалисти
и да гарантира при-
ходи в касата на из-
падналата в изключи-

телно тежка финан-
сова криза болница.

В стила на дясното
мнозинство в пер-
нишкия минипарла-
мент коментарите в
зала бяха спестени за
сметка на тези в ку-
лоарите, след финала
на заседанието. Там
те един през друг се
надпреварваха да об-
ясняват колко са заг-
рижени за оцеляване-
то на Профилакто-
риума.

П р е д с е д а т е л я т
ОбС Владислав Караи-
лиев заяви, че се над-
ява с вчерашното ре-
шение да бъде изпра-
вен Профилакториу-
ма на крака, тъй като

освен ,че е една от ем-
блемите на нашия
град, перничани имат
нужда от него.  Той
допълни, че креди-
тът е обезпечен с об-
щинска сграда в цен-
търа на Перник. Зае-
мът трябва да бъде
погасен от общината
до 25 декември 2014
година.

Специализираната
болница за долекуване,
продължително лече-
ние и рехабилитация е
единствената такава
в Югозападна Бълга-
рия. Лечебницата, коя-
то е общинско тър-
говско дружество, до
момента има 950 000
лв. дългове.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО ПОВОД

ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Уважаеми учители, културни и просветни
дейци,
Поздравявам Ви с Деня на народните
будители!

Имената на Паисий, Софроний Врачан-
ски, Григорий Цамблак, Св. Иван Рилски,

Левски, Христо Ботев и още много значими личности ни ка-
рат да се чувстваме горди с българската духовност и сила,
любознателност и нови постижения.

На първи ноември България се покланя пред тези заслу-
жили българи, които завещаха на бъдещите поколения
стремеж към знание, будност и национално самочувствие.

Нека да продължим тяхното дело, за да предадем българ-
ския дух на нашите деца.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ БУДИТЕЛИ!

арх. Михаил Михайлов
Областен управител на Област Перник

ЧЕСТИТЧЕСТИТЧЕСТИТЧЕСТИТЧЕСТИТ
ПРАЗНИК,ПРАЗНИК,ПРАЗНИК,ПРАЗНИК,ПРАЗНИК,
БУДИТЕЛИ!БУДИТЕЛИ!БУДИТЕЛИ!БУДИТЕЛИ!БУДИТЕЛИ!
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Младежи ще вземат участие в нея

„Съперник” с двама
свои в минипарламента

Любомира ПЕЛОВА

Виктория СТАНКОВА
35  ще бъдат младе-

жите, които ще уча-
стват в  тазгодишно-
то издание Младежка
академия в Перник –
„Перник на младите
2013”. Сред тях са,
както хора, които са
активни доброволци
в различни организа-
ции, така и ученици,
които за първи път
ще се запознаят с не-
формалното образо-
вание.

Проектът Младеж-
ка академия „Перник
на младите” 2013 се
организира за втора
поредна година от
Консултативен съ-
вет за младежка поли-
тика, с финансовата
подкрепа на Община
Перник. Тази година
партньор на КСМП е
Национален младежки
форум (www.nmf.bg ) и
Звеното от треньо-
ри към НМФ.

Основна цел на
проекта е създаване
на капацитет у уча-
стниците и осигур-
яване на възможнос-
ти за пълноценно уча-
стие на младежите в
гражданския живот,
както и приобщаване-
то им към основните
демократични ценнос-
ти и стандарти, чрез
активно обучение на
младежки лидери, обу-
чители и работници.

Методиката на ра-
бота на Младежката
академия следва най-
високите достиже-
ния в сферата на не-

Игра на нерви и с парите за проект
Любомира ПЕЛОВА

Играта на нерви
се разигра на вче-
рашното заседание
на ОбС в Перник и
по отношение на
внесената извън-
редна докладна за-
писка от кмета на
общината, касаеща
одобрено проектно
предложение за из-
граждането на на
рампа за достъп на
инвалиди и ремонт
на санитарен възел
на партерния етаж
в ОУ „Св.Иван Рил-
ски”.

Ставаше дума за
окончателната фи-
нансова рамка на
проекта към Фонд
„Социална закрила”
в Министерството
на труда и социал-
ната политика, по
който вече има под-
писан тристранен
договор и фирмата
– изпълнител вече
работи в сградата.
Защо се внася за
разглеждане в в пос-

ледния момент, бе
въпросът, който
съветниците от
ГЕРБ задаваха към
градоначалника Яна-
киева. Е , ясно бе, че
няма как да им от-
говори, тъй като в
момента е в Брюк-
сел,  но трябваше
три пъти да пов-
торят едно и също,
да губят ценно вре-
ме, вместо да дадат
възможност на ди-
ректора на школо-
то Бойко Свиленов
да обясни по същес-
тво за какво иде
реч – вината не е на
кмета, просто все-
ки, който е работил
по проекти, знае, че
обикновено се нала-
гат от финансира-
щия орган корекции,
при това – именно в
последния момент.
В случая това е
фонд „Социална зак-
рила”, който е нап-
равил преизчислява-
нето на бюджета
на разработката

след класирането й.
Налага се увеличе-
ние на размера на
участие на Община
Перник от 3 508,38
лв на 5 683,76 лв.
С ъ ф и н а н с и р а н е т о
от фонда е 20 681,
91 лв, по ясни учи-
лищният шеф.

От ГЕРБ възроп-
таха срещу внас-
янето на докладна-
та в последния мо-
мент без да е раз-
глеждана в коми-
сиите. Според тях
това е постоянна

формалното образо-
вание. Всички актив-
ности в Академията
са внимателно и ба-
лансирано подбрани,
за да донесат макси-
мален ефект. Младеж-
ка академия е създаде-
на да развие в уча-
стниците компетен-
ции, с които те ще
допринесат за пови-
шаване на ефектив-
ността на младежкия
сектор на местно ни-
во, но също ще им по-
могне да се реализи-
рат в обществото и
на пазара на труда.

Академията е разде-
лена на два класа, все-
ки от които със спе-
цифични модули и за-
ложени цели за разви-
тието и придобива-
нето на компетенции
от младежите уча-
стници на три основ-
ни нива – отношение,
знания и умения.

ПЪРВИ КЛАС
Първи клас ще се

проведе в периода –
31 октомври – 3 ноем-
ври 2013 г. в ПБ „Ру-
дарци”, с.Рударци,
общ.Перник. В него
младежите се въвеж-
дат в тематиката,
обучават се да бъдат
активни двигатели
на развитието на
местно ниво. Тук
всички активности
са насочени към акти-
визирането и създа-
ването на умения за
лидерство и граждан-
ска активност.

Участниците, кои-
то завършат успеш-

но клас 1, ще получат
сертификат за умени-
я, придобити по вре-
ме на него. Между клас
1 и клас 2, участници-
те ще изпълняват ин-
дивидуални и групови
задачи, които до гол-
яма степен ще опре-
делят участието им
в клас 2.

ВТОРИ КЛАС
В Клас 2 екипът по

проекта продължава
да работи за надграж-
дане на нови умения,
свързани с участието
на млади хора в пуб-
лични срещи и диску-
сии, както и симула-
ции на структурен
диалог.

По време на ниво 2
ще се наблегне изцяло
на творческите и ли-
дерските умения на
участниците и въз-
можностите им да
участват пряко в
процесите на вземане

на решения.
По време на втория

клас ще наблегнем и на
важността на презен-
тационните умения и
рефлексията, която
оказват върху ауди-
торията.

СЛЕД АКАДЕМИЯТА…
В Академията ще се

подготвят бъдещи
младежки лидери,
обучители и работ-
ници ( които ще съ-
действат на младеж-
ките организации в
Перник за развитие-
то на капацитета на
младежите в по–
широк обхват и с
постигнато високо
качество). В края на
Академията уча-
стниците следва да
планират и осъщест-
вят последващи дей-
ности, като част от
разпространението
на резултатите сред
повече младежки ор-

ганизации и млади хо-
ра. В подготовката
на своите дейности
те ще получат мен-
торска и експертна
помощ от екипа на
Академията.

Участниците от
всички класове ще
имат възможността
да участват в пред-
стоящи обществено–
публични събития,
организирани от
КСМП, организации
членове или парт-
ньорски организации
и да реализират на
практика натрупани-
те умения.

От своя страна
КСМП ще създаде
програма и план за ан-
гажирането на обуче-
ните младежи за под-
държащо и надгражда-
що обучение, както и
включването им в
процеса на вземане на
решения.

практика от стра-
на на кмета да
внася извънредни
докладни в послед-
ния момент, като
ни принуждава да
вземаме решения
без да сме доста-
тъчно информира-
ни, бяха категорич-
ни хората на бойко
Борисов.  От БСП
пък определиха то-
ва като ненужна
реторика на десни-
те в залата за
сметка на децата с
увреждания и тех-

ните семейства.
След ненужно дъл-

ги словесни заиграв-
ки в крайна сметка
увеличението бе
гласувано.

В крайна сметка
бе прието едино-
душно предложение-
то за увеличаване
на размера на съфи-
нансирането от
страна на общината
по този проект,
което е било поис-
кано от фонд “Со-
циална закрила” към
МТСП.

„Съперник” вече има свое лоби в местния
законодателен орган, след като вчера двама
нови съветници в лявото политическо прос-
транство положиха клетва. И двамата са свър-
зани здраво с първия частен регионален еже-
дневник в Перник. Инж.Иван Петров е негов
създател, в момента е директор на изданието,
Валентин Варадинов пък дълги години беше
негов главен редактор. И в момента той е ав-
тор на най-авторитетните и най-четени рубрики
във вестника – „Апропо”  и „Коментар”. Препо-
давател е по български узик и литература в
ПГОТ „Св.Иван Рилски”. Инж.Петров влезе в
ОбС на мястото на общинския и областен ли-
дер на БСП Ненко Темелков,  след като той
пое шефския пост в „Автомагистрали”, а Ва-
радинов положи клетва след подадената ос-
тавка на шефката на пернишката структура на
Агенцията за безопасност на хранвите Татяна
Вангелова. И двамата нови съветници в група-
та на БСП и коалиция не са новаци в местното
законодателство. Инж.Петров има два съвет-
нически мандата, за Валентин Варадинов това
е втори мандат в ОбС. На извънредното засе-
дание на минипарламента вчера бяха напра-
вени и промени в състава на постоянните ко-
мисии на ОбС. Инж.Петров ще е новият секре-
тар на етичната комисия и член на комисията
на младежта, спорта и туризма. Варадинов ог-
лавява като председател комисията по обра-
зование и култура, влиза и като член на бю-
джетната комисия.Петър Анастасов Янков из-
лиза от комисията по младежта, спорта и ту-
ризма и става член на комисията по екология,
земеделие и гори.

„Общински гори” остана
без шеф-титуляр засега

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкото търговско дружество „Общин-

ски гори” засега остава без титулярен упра-
вител, въпреки че конкурсът за длъжността
приключи, спечелил го е единственият кан-
дидат за поста Любомир Минев, докладната
на председателя на ОбС инж.Владислав Ка-
раилиев за назначаването му е минала през
съответните комисии в минипарламента.

Изненадващо от групата на ГЕРБ поискаха
тя да не бъде гледана на вчерашното извън-
редно заседание, но след като предложение-
то бе отхвърлено, в крайна сметка се стигна
до гласуване и хората на Бойко Борисов гла-
суваха „въздържал се”, с което не позволиха
Минев да получи управленския мандат.
Председателят на групата съветници от ГЕРБ
Милена Миланова поясни, че позицията е на-
ложена от появили се сигнали непосредстве-
но преди заседанието на местния законода-
телен орган от кметовете на квартал Църква и
село Рударци за нарушения, извършени от
работници в общинското предприятие. Докато
не разгледаме сигналите и не решим за как-
во точно става дума, няма да утвърждаваме
ръководителя на дружеството, поясниха от
десницата.

Така и не стана ясно обаче какво точно
имат нарушенията, както и какви са те, с про-
ведения конкурс и резултата от него.

Съветниците от Коалиция за България зая-
виха, че са чули за въпросните сигнали в пле-
нарна зала, въпреки че е било редно и етично
колегите им от ГЕРБ да ги запознаят със съ-
държанието им, за да бъде взето компетен-
тно решение. Това е поредното нарушение на
процедурата, поясни председателят на лява-
та съветническа група Валентин Петков. Ко-
лежката му Галина Асенова допълни, че ста-
ва дума за еднолично решение на съветници-
те от ГEРБ, което не е първото по рода си.
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От политическите заигравки губят перничани

Реформаторският блок със
стратегия за бежанците

Зоя ИВАНОВА
Неспособността на управляващите да

информират обществото и да предприе-
мат адекватни мерки за бежанците от-
варя фронт за най-мракобесните сили в
политическия живот - националистите
от “Атака” - да формират общественото
мнение.

Това каза на пресконференция на Ре-
форматорския блок днес Димитър Бе-
чев от Гражданския съвет на Блока.

Бечев оповести пакет от мерки на Ре-
форматорсикя блок, сред които спешно
изготвяне на Стратегия за справяне с
бежанските кризи, която да се израбо-
ти с участието на неправителствения
сектор, създаване на интегрирана база
данни за емигрантите с информация за
техния статус, масирана информацион-
на кампания, самосезиране на пра-
воохранителните органи за корупцион-
ните схеми, засилване на двустранните
отношения със съседните ни държави,
превантивни мерки по ограничаване
контакта на организираните престъпни
групи с бежанците.

Според Бечев БСП и ДПС оставят “А-
така” да говори, че България е пред ис-
лямизация.

Външно министерство има неадекват-
ни позиции в двустранните отношение
не само с Турция в създалата се ситуа-
ция, но и с Гърция, от която не се
търсят подкрепа и общи действия, по-
сочват от Реформаторския блок.

Корупцията, свързана с бежанците,
се увeличава и застрашава национал-
ната сигурност.

Очевидно е, че държавата няма нито
система за управления на кризи, нито
капацитет за ранно предупреждение, а
правителството, заето да търси подкре-
пата на ДПС и “Атака”, не може да се
справи, отбелязват от Реформаторския
блок.

БАБХ насочва контрола към
производството на храните

Силвия ГРИГОРОВА
  „Контролът трябва да бъде съсредо-

точен в местата, където се създават хра-
ните, а не в търговската мрежа, където
проверките са постфактум“, това заяви
проф.Пламен Моллов – изпълнителен ди-
ректор на Българска агенция по безо-
пасност на храните по време на първата
пресконференция, която той даде като
шеф на агенцията.  На нея присъства
Явор Гечев – зам.-министър на земеде-
лието и храните, който постави като
приоритет засилването на контрола, кой-
то Българската агенция по безопас-
носкт на храните упражнява заедно с
други контролни органи на постъпващи-
те в страната храни, както и нуждата от
създаване на нов Закон за храните.

  Според проф. Моллов, БАБХ трябва
във всеки един момент да бъде отдел-
ният потребител. „Това не е празно зак-
линание, тъй като репутацията на аге-
нцията трябва да расте и всеки човек да
се чувства сигурен. В цяла Европа ос-
новната отговорност е на производите-
лите, а не на контролните органи. Затова
самоконтролът трябва да се налага не с
декларации, а с ефективни системи,
които да отговарят на ясни и категорич-
ни критерии”, заяви шефът на БАБХ.
Според него, до известна степен е изгу-
бен и балансът по отношение на това, че
ветеринарно-медицинската част на кон-
трола е много добре развита, но тя не е
единствена и трябва да се засили кон-
тролът при растителните храни, фуража
и други. „Контролът трябва да бъде под-
платен с добре изградена лабораторна
дейност, за което имат значение средс-
твата.

Важна е и мотивацията на служители-
те като в момента заплатите в агенцията
са от най-ниските в земеделския сектор,
а по този начин няма как да бъдат прив-
лечени качествени специалисти”, под-
черта Пламен Моллов.

Четенето и математика
куцат при учениците

Виктория СТАНКОВА
Най-слаби резултати по четене и матема-

тика в целия Европейски съюз са показали
българските ученици. Това показват сравни-
телни данни на Европейската комисия.

Комисията отново призова за реформи в
сферата на образованието у нас. Според ре-
зултатите България отделя най-малко пари
за образование, като в последните години
страната е намалила размера на средствата,
които отделя за образование. През 2011-а те
са спаднали до 3,6 на сто от брутния вътре-
шен продукт. Това е най-малко в целия Ев-
ропейски съюз, където средният процент е
бил 5,3.

Учениците у нас са на последно място по
математика и четене - тези, които се про-
валят на специализираните тестове, са съот-
ветно 47 и 41 на сто, или над два пъти повече
от средното за 28-те страни-членки.

България е изправена пред предизвика-
телството да подобри цялостното качество и
ефективност на образователната си систе-
ма, обобщава Европейската комисия.

В доклада за нашата страна е отбелязано,
че до края на годината се очаква нов закон
за средното образование, с който да бъдат
въведени нужните промени. Записано е
още, че реформите във висшето образова-
ние са довели до много ограничен напре-
дък, и че там основен проблем остава не-
съответствието между предлаганите спе-
циалности и нуждите на пазара на труда. То-
ва според Еврокомисията увеличава струк-
турната безработица и пречи на развитието
на високостойностни, иновативни сектори на
икономиката.

В доклада е отбелязано още, че страната
ни е под средното за Европейския съюз ни-
во на владеене на чужди езици, и че е пред-
последна по дял на хората с добри компю-
търни умения.

Любомира ПЕЛОВА
Словесните битки в

пернишкия минипарла-
мент продължават. И
вчерашното заседа-
ние не направи изклю-
чение от правилото.
По силата на което
местните законот-
ворци от ГЕРБ обикно-
вено искат думата, за
да обяснят какво са
искали да кажат и за-
що са гласували по оп-
ределен начин.

За пореден път
председателят на
групата съветници
Милена Миланова об-
вини кмета Янакиева
и екипа й, че внасят
докладни в последния
момент, какъвто бил
случаят с проекта за

ОУ „Св.Иван Рилски”,
без те да минават
през постоянните ко-
мисии, както е редът,
а това на свой ред
затруднява местни-
те избраници да взе-
мат адекватни и ком-
петентни решения.

Тя подчерта загри-
жеността на съвет-
ниците от нейната
политическа партия
за съдбата на работе-
щите в Профилакто-
риума, доказана с гла-
суваното „да” за кре-
дита от 150 000 лв,
които да бъдат по-
харчени единствено и
само за дължимите
заплати на персонала.

Ние като група ка-
тегорично възразява-

ме и се противопос-
тавяме на трайната
практика, наложена в
съвместната практи-
ка между кмет на об-
щина и общински съ-
ветници, заяви Мила-
нова. Перничани
трябва да знаят, че
мястото за дебат по
една или друга доклад-
на, където се прецен-
ява тяхната приори-
тетност и възмож-
ността за вземане на
правилни решения, са
постоянните коми-
сии към ОбС, каза още
председателката на
групата съветници
от ГЕРБ.

Тук обаче с основа-
ние най-новият об-
щински съветник
инж.Иван Петров за-
даде контра въпрос -
как тогава да се об-
ясни фактът, че док-
ладни, минали през ко-

мисии, обсъдени, с
уточнено окончател-
но решение, внезапно
в пленарна зала се
превръщат в нова
ябълка на раздора, за-
почват поредните
бурни дебати и често
се стига до решение,
противоположно на
взетото вече в коми-
сия? Трябва да се ра-
боти именно за изчис-
тване на този проб-
лем. Всяко докладна се
гледа минимум на две
комисии и това, кое-
то е взето като ре-
шение там, трябва по
същия начин да бъде
гласувано и в зала. Ос-
таналото е попули-
зъм, от който губят
гражданите, които са
ни дали своето дове-
рие, допълни
инж.Петров.

Галя Асенова от БСП
още веднъж припомни,
че не за пръв път съ-
ветниците от ГЕРБ
допускат процедурни
грешки и нарушават
правилата за работа в
ОбС с отказа им да
утвърдят класиране-
то от проведен кон-
курс и избор на упра-
вител на „Общински
гори”. Тя припомни, че
до вчера Любомир Ми-
нев е бил подкрепян
от ГЕРБ-съветниците,
а изведнъж вчера по-
зицията става с ко-
ренно противополо-
жен знак. При това
десните не са запозна-

ли колегите си съвет-
ници от БСП със сиг-
налите, на базата на
които отказват да
признаят резултати-
те от един редовно
проведен конкурс. Тя
обвини колегите си
отдясно и в прилага-
нето на „двоен ар-
шин”  по един или друг
казус.

Председателят на
групата леви съвет-
ници Валентин Пет-
ков допълни, че при
обсъждане в комисия
разнобой не е имало.
Той се е появил напра-
во в зала. Това е едно-
лично решение, което
не е единствено в
практиката на ГЕРБ.

Недопустимо е, до-
пълни още Петков по
повод бурните деба-
ти около проекта на
ОУ „Св.Иван Рилски”
от страна на ГЕРБ и
съдбата на Профилак-
ториума, че са недо-
пустими политичес-
ките заигравки със
съдбата на децата с
проблеми и техните
семейства, както и
със здравето на пер-
ничани. Ние винаги
сме подкрепяли всяка
позитивна идея, всяко
позитивно предложе-
ние, касаещо оцелява-
нето на Профилакто-
риума, в който се ле-
куват не само жители-
те на общината, а и на
цялата област, допъл-
ни Петков.

Пак пуснаха за обсъждане
новата здравна стратегия
Зоя ИВАНОВА

Мерките за реализи-
ране на записаните в
националната здравна
система  цели отново
бяха представени за
обсъждане по време на
форум организиран от
СЗО и МС. В национал-
ната стратегия е за-
ложено подобряване на
здравето на население-
то до средните за Ев-
ропа стойности, уве-
личаване на продължи-
телността на живота
на българите с две го-
дини, намаляване на
детската смъртност
с 30%, повишаване на
икономическото и со-
циалното благополу-
чие на гражданите. Ка-
то важна мярка е запи-
сано, че здравната сис-
тема трябва да се
преориентира от бол-
ничната към първич-
ната медицинска по-
мощ. Тук е предвидена
промяна в системата
на направленията, за
да се избегне тяхното

лимитиране, увелича-
ване на броя на дейнос-
тите и техните цени,
които ОПЛ трябва да
правят, улесняване на
специализациите по
обща медицина и пе-
риодична акредитация
на общопрактикуващи-
те лекари.

По отношение на
болничната помощ е
предвидено прераз-
глеждане на методика-
та, определяща здрав-
ната карта. Сред мер-
ките откриваме и по-
вишаване на критерии-
те за нивата на компе-
тентност на лечебни-
те заведения, открива-
не на отделения за про-
дължително лечение и
рехабилитация, както и
дневни стационари.
Споменато е също та-
ка за приватизация на
болничната дейност и
създаването на рей-
тингова система за
болниците. Относно
кадровата политика е
записано повишаване

на заплащането на ме-
дицинските кадри до
средните за Европа ни-
ва. Говори се и за увели-
чаване на местата за
учащи за професиона-
листи по здравни гри-
жи и ориентиране към
университетското ле-
карско образование
спрямо липсата на кад-
ри.

Предвижда се и либе-
рализация на режима за
започване на специали-
зация, а също така и
създаване на единен ре-
гистър на кадрите.В
стратегията не е под-
мината и системата за
здравно осигуряване.
Там се говори за мерки ,
като демонополизация
на НЗОК, приемането
на много високи крите-
рии за частните фон-
дове и създаването на
гаранционен фонд.
Предвижда се и реви-
зия на пакета от услу-
ги, заплащан от касата
и промени в системата
на плащания.
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В националния конкурс могат да участват ученици от цялата страна

Зоя ИВАНОВА
През учебната

2013/2014 г., за шес-
та поредна година
ученици от 1 до 12-
ти клас отново ще
могат да участват в
Националния учени-
чески конкурс „Проек-
тът на нашия клас –
за живот без тютюн
6”.До този момент в

конкурса са участва-
ли над 15 500 ученика
от 560 паралелки от 1
до 12 клас от цялата
страна, които подкре-
пиха здравословния
начин на живот без
зависимост от тю-
тюневите изделия,
съобщават от прес-
центъра на здравно-
то министерство.

Националният кон-
курс се провежда по
инициативата на Ми-
нистерството на
з д р а в е о п а з в а н е т о
(МЗ), в партньорс-
тво с Министерс-
твото на образова-
нието и науката
(МОН), Министерс-
твото на културата
(МК) и Министерс-
твото на младежта и
спорта (ММС). За
първи път в тазго-
дишното издание към
партньорите на кон-
курса се присъедин-
ява Представителс-
твото на Европейска-
та комисия в Бълга-
рия (ПЕКБ).

Националният кон-
курс започва от нача-
лото на учебната го-
дина и продължава до
14 април 2013 г. По
традиция участници-
те са разделени в три
възрастови катего-
рии - 1-4 клас, 5-8 клас
и 9-12 клас. 

Конкурсът ще про-
тече в две фази. През
първата фаза (23 ок-
томври – 15 ноември

Клиентите на ЧЕЗ ще
заявяват SMS- услуги

в офисите на „Изипей“
Силвия ГРИГОРОВА

От 23 октомври клиентите на ЧЕЗ могат
да заявят безплатно sms известяване пре-
ди прекъсване на електрозахранването и
проверка на сметка чрез sms в 120 офиса
на компанията за парични преводи и пла-
тежни услуги „Изипей“. Двете услуги „sms
преди прекъсване на електрозахранване-
то“ и „проверка на текущо задължение с
sms“ са достъпни за клиентите на трите
мобилни оператора с една-единствена  ре-
гистрация.

 „Работим непрекъснато за разширяване
на възможностите за нашите клиенти да
бъдат добре информирани. Стараем се да
ги улесняваме, като разширяваме достъпа
до услугите, които предлагаме, като в съ-
щото време им пестим време и усилия и им
помагаме да планират по-добре бюджети-
те си и да изпреварват събитията“, каза
Димчо Станев, Директор „Обслужване на
клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.

 От старта на sms услугите  през 2009 г.
до момента над 40 000 клиенти са заявили
желанието си да се възползват от предло-
жената възможност. Само през месец ок-
томври 2013 г. близо 2000 са клиентите,
които са се регистрирали за sms извест-
яване от ЧЕЗ. Всеки месец над 1000 ре-
гистрирани потребители проверяват теку-
щите си задължения за електроенергия с 
sms. Проверката се извършва с кратко
съобщение с текст „smetka“ на 170077, без
увеличение на цената, според тарифния
план на клиента.

 Абонаментът за двете услуги е безпла-
тен и освен в офисите на „Изипей“ може
да бъде направен с изпращане на текст с
клиентския номер на 170077, на място в
Центровете за обслужване на клиенти на
ЧЕЗ и на корпоративния сайт www.cez.bg.

  ЧЕЗ постоянно разширява гамата на
услугите, които предлага на своите клиен-
ти, за да ги улесни и да им спести време.
За девет години работа на българския па-
зар компанията разработи почти 100 вида
услуги, включително модерни услуги като
електронна фактура и различни възмож-
ности за дистанционно обслужване.

БАБХ унищожава
120 000 литра оцет

след проверки
Силвия ГРИГОРОВА

Близо120 000 литра оцет са насочили за
бракуване и унищожаване, след  извърше-
ни проверки на фирми за производство и
търговия на едро и дребно с оцет и олио,
инспектори от няколко областни дирекции
по безопасност на храните. Сред тях са:
Кюстендил, Варна, Плевен и Шумен. При-
чината за тази крайна мярка е влагане на
неразрешени добавки в продукта или ор-
ганизиране на производство в нерегла-
ментирани обекти. Това информираха от
Българската агенция по безопасност на
храните.

След извършените 2104 проверки е разпо-
редено преетикетирането на още 16 156 лит-
ра оцет и 710 литра олио. Мярката е пред-
приета поради констатирани неправилно
поставени етикети или липса на данни за
производителя на продукта. Това води до
заблуда на потребителя. Най-фрапиращите
примери в това отношение са, когато на син-
тетичен оцет производителят е поставил ети-
кети с надпис „Ябълков“ и „Винен“.

За констатираните нарушения са изда-
дени 35 предписания и са съставени 8 акта
за установяване на административно нару-
шение, а един обект за производство на
оцет е с временно преустановена дейност.
По-голямата част от нарушенията са уста-
новени в областите Варна, Кюстендил,
Плевен и Шумен.

Добрата новина, според инспекторите от
БАБХ, е, че посочените количества оцет и ол-
ио са засечени в складова база и не се е до-
пуснало да достигнат до търговската мрежа.

Проучване дава преднина на БСП

2013 г.) участниците
трябва да изготвят
и да изпратят в МЗ
своите проекти в
следните области -
превенция на тютю-
нопушене, отказване
от тютюнопушене,
превенция на пасивно
тютюнопушене. Все-
ки участник може да
представи проекти
както в една от из-
броените области,
така и във всички от
тях. През втората
фаза на конкурса, 20
ноември 2013 – 30 ап-
рил 2014 г., ще стар-
тира реализацията на
проектите и тяхно-
то отчитане.

Всеки кандидат за-
дължително трябва
да участва и в двете
фази на конкурса! 

Експертна комисия
с участието на пред-
ставители на МЗ и
всички партньори ще
извърши класирането
на участницитедо 25
май 2014 г., след кое-
то резултатите ще
бъдат публикувани на
интернет-страници-

те на МЗ, МОН, МК,
ММС и ПЕКБ. Офи-
циалното награждава-
не на победителите
ще се проведе на 31
май 2014 г. – Светов-
ния ден без тютюн.
Предвидени са общо 9
предметни награди,
по три във всяка въз-
растова категория,
както и поощрителни
награди.

Пълната информа-
ция за регламента на
конкурса - изисквания
за кандидатстване, за
участие, изисквания
към съдържанието на
проектите, критерии
за оценка, етапи на
оценяване и награди
за победителите, мо-
же да видите тук, как-
то и на интернет-
страниците на МОН,
МК, ММС и ПЕКБ. Ре-
гионалните здравни
инспекции и Регионал-
ните инспекторати
по образование в
страната са в готов-
ност, както всяка го-
дина, да оказват необ-
ходимата помощ на
участниците.

Образованието е приоритет
в бюджет 2014
Виктория СТАНКОВА

Министърът на образованието и науката
проф. Анелия Клисарова е готова да се
срещне със студенти – и протестиращи, и
непротестиращи, за да обсъди с тях приори-
тетите в стратегията за висшето образова-
ние, разпределението на средствата, рефор-
мите в сектора.

Това обяви проф. Клисарова и добави, че
очаква всички групи за среща във вторник
следващата седмица.

„В университетите съм от 30 години, първо
бях студентка, после преподавател и винаги
съм мислила, че студентите трябва да имат
гражданска позиция - те са млади, интели-
гентни хора и трябва да я изразяват, но въп-
росът е къде”, коментира министър Клисаро-
ва.

„Бих посъветвала всички да работим, за
да излезем от тази трудна ситуация” – така
тя отговори на въпрос на студентите по отно-
шение на оставка на правителството.

„Трябва ли образованието да е политичес-
ко? Това правилно ли е? Не е ли образова-
нието приоритет на цялото обществото? Не е
ли то ключов фактор? За това трябва да тър-
сим консенсус между всички политически
сили, образованието трябва да бъде ангажи-
мент на цялото общество. Ако имаме обра-
зовани хора, то тогава намалява младежка-
та безработица, развива се икономиката и
това е ключът за развитие на цялата държа-
ва”, коментира проф. Клисарова.

По думите й обявяване на нулева година в
университетите ще попречи на всички  - и на
протестиращите студенти, и на тези, които са
против, и на преподавателите. Тя обясни, че
всеки ректор и ръководство на университет
сами трябва да решат как да бъде навак-
сван пропуснатия учебен процес.

„В бюджет 2014 образованието наистина
е приоритет. В тази трудна ситуация вижда-
те, че не само не беше намален, а беше уве-
личен със 100 милиона. Кое е обаче същес-
твеното в случая – не се дават пари на ве-
домството, на министерството, за да ги раз-
пределя то. Тези пари са в централния бю-
джет и ще бъдат дадени за политики. Много
е важно средствата, които имаме как ще ги
вложим, за да има максимален ефект от
тях.  За мен това е по-важно отколкото сама-
та сума като такава”, заяви още министърът
на образованието.

Зоя ИВАНОВА
Според данните на

последното  социоло-
гическо проучване на
Сова Харис ако избо-
рите бяха сега, БСП
ще получи 99 манда-
та, а ГЕРБ 89 депу-
татски места.

Пет партии ще
влязат в българския
парламент, ако избо-
рите са днес.Това са
БСП с 21,7%, ГЕРБ -
19,5%, ДПС 5,3%, Ре-
форматорският блок
- 3,9%, “България без
цензура” и др. - 2,4%.
Минимални са шансо-
вете според проучва-
нето за “Атака” и
НФСБ - съответно с
2 и 1,9 процента да
попаднат в нов парла-
мент. Разпределение-
то на мандатите би
изглеждало така: БСП
- 99, ГЕРБ - 89, ДПС -
24, Реформаторски
блок - 17, “България
без цензура” и др. - 11.
Изходът на парламен-
тарните избори през
май доведе до пром-
яна в нагласите на из-
бирателите, се посоч-
ва в анализа към из-
следването, проведе-
но в периода 18-24 ок-
томври. Подкрепата
за ГЕРБ, като партия,
изгубила изпълнител-
ната власт, намаля.
ГЕРБ прие линия на ан-
тисистемно поведе-
ние, като не призна-
ват резултатите от
вота. Зависимостта

на парламентарното
мнозинство от “Ата-
ка” дава някаква леги-
тимност на тази по-
зиция.В сегашната си-
туация това мнозинс-
тво все още застава
зад БСП с убеждение-
то, че сегашното пра-
вителство ще доведе
до по-добри резулта-
ти в сравнение с пре-
дишното. Нещо пове-
че, при по-висока ак-
тивност на евентуал-
ни нови избори пред-
нината на БСП ще се
увеличи. Друг същес-
твен момент в еле-
кторалните нагласи е
оттеглянето на под-
крепата за “Атака”.
Подкрепата за ДПС е
на обичайното си ни-
во. Партията е най-
добре организирана-
та формация във
властта и повишава
своето влияние, по-
сочват анализатори-
те от “Сова Ха-
рис”.Пробив в ста-
туквото засега вещае
развитието на две
нови формации - Ре-
форматорския блок
(РБ) и обединението
около “България без
цензура”. Ако в момен-
та се проведат нови
парламентарни избо-
ри, тези организации
могат да разчитат на
присъствие в следва-
щия парламент. Тъй
като въпросът, с кой-
то мерим електорал-
ните нагласи, предпо-

лага свободен отго-
вор, част от респон-
дентите посочват
отделните партии,
включени в обедине-
нието. Например все
още се посочват ДСБ
или “България на
гражданите” при Ре-
форматорския блок
или ВМРО-БНД при
“България без цензу-
ра”. Поради това
съответните части
са сборувани към
цялото, обясняват
анализаторите.На до-
пълнителния въпрос
“Бихте ли гласували
за тази конкретна
формация?” сме из-
следвали и евентуал-
ния електорален та-
ван на новите явле-
ния - за РБ той е 8,6%,
а за “България без
цензура” е 5,9%. При
РБ половината от
подкрепата идва от
бившата Синя коали-
ция, около 1/3 - от
ГЕРБ, и в по-малка сте-
пен - от “България на
гражданите” и други
малки партии. Числа-
та очертават и проб-
лем. След първоначал-
ния тласък в начало-
то на майския про-
тест подкрепата за
реформаторите не
нараства. Обяснение-
то е очевидно - фор-
мацията се позицио-
нира вдясно и е скачен
съд с електората на
ГЕРБ, посочват от
“Сова Харис”.
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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.
2. Гарсониера, Изток, Бл. Гебрев, ет. 2, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, тер. - 27 000 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, Пашов, ет. 2, нов блок, акт 16, 68 кв.м, тер. - 400 евро/кв.м
8. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
12. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
14. Двустаен, Радомир, ет. 6, кв. Автогарата, подобрения - 21 500 лв.
15. Двустаен, Радомир, кв. Мечта, ет. 6, подобрения, л.о. - 25 000 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. 7/8/, 3 тер., подово, отремонтиран, подобрения - 27 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане - 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, РЗП: 160 кв.м, и дв. 150 кв.м - 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 - 37 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Батановци, 1 ет., 50 кв.м, дв. 600 кв.м - 18 000 лв.
10. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
11. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
12. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
13. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м
14. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Магазин, Изток, партер, 59 кв.м, около Пазара - 38 000 евро
3. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
4. Магазин, Пашов, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/
7. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
12. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.
13. 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, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустайни, Тв. ливади, ет. 5, ет. 10, нап. обзаведени - 300 лв. 280 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 160 лв.
5. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
7. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
8. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, 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, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м - 30 000 лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
16. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
17. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
18. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
19. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
20. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
21. 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. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
4. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
5. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
6. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
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Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

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 - 27 500 лв.

2. Боксониера, Изток, ет. 8, ремонт - 12 900 лв.

3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.

4. Център, ет. 6, тх., пл. ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.

5. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.

6. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.

7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ, тер. - 21 500 лв.

8.  Проучване, ет. 6, ТЕЦ, юг, преустр. - 28 000 лв.

9. Изток, ет. 6, преустроена - 23 500 лв.

10. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., 58 кв.м- 28 800 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Тева, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., асансьор - 20 000 лв.

2. Център, по-нова тухла - 26 500 лв.

3. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро

4. Ул. Струма, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 45 000 лв.

5. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне

6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.

7. Проучване, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

8. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.

9. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 28 000 лв.

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.

12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 46 000 лв.

13. 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. Тева, ет. 4, ТЕЦ непреходен, вътрешен- 33 000 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, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

4. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.

5. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

7. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 9 300 евро

8. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.

9. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.

10. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.

11. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

12. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.

13. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

с фургон, ток, вода, асфалт - 7 000 лв.

15. ПИ, Църква, 600 кв.м, за жил. стр. - 12 800 лв.

16. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Проучване, ремонтиран,1 обз.- 200 лв.

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

3. Магазин, до ул. Търговска - 350 лв.

4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

5. Гараж, Ид. ц., тх., 25 кв. м - 60лв.

E-mail:aldina_imot@abv.bg

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Тв. ливади
2. Гарсониера, с тераса, ТЕЦ, кв. Изток от 2 до 5 ет.
3. Гарсониера, Изток, Проучване, ет. 2, ет. 4
4. Гарсониера, с тераса, в Центъра
5. Спешно Гарсониера, Пашов, в брой
6. Гарсониера, Тева
7. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
8. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
9. Голям тристаен в Центъра
10. Двустайни и Тристайни, Тева

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 8 700 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 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. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 2, ЮГ, ПРЕУСТР., ЛУКС, С ГАРАЖ - 52 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
11. ДВУСТАЕН, МОШИНО, НОВ, С ГАРАЖ, ЕТ. 4 - 63 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
13. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, УЛ. Ю. ГАГАРИН - 28 000 ЛВ.
14. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 45 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 55 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 8, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 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, ИЗТОК, 90 КВ.М, ТХ., ЗАД КМЕТСТВОТО, ЕТ. 1 - 60 000 ЛВ.
23. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
24. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
25. MНОГОСТАЕН, СЦ, НОВО СТР., 138 КВ.М, ЛУКС - 66 000 ЕВРО
26. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
27. 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.
4. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С. ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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 - 14 500 евро
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, пл. Кракра, тх., пл., ет. 4, тер., 54 кв.м, ТЕЦ - 39 000 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 - 42 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
10. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
15. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
16. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж, дв. 220 кв.м - 45 000 евро
19. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
20. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
21. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
22. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
23. Парцел, Драгановец, 330 кв.м, ъглов, асфалтов достъп - 11 900 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Мезонет, Ид.ц., необзаведен - 450 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
3. 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. 7, ТЕЦ, изложение - изток - 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. - 38 000 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

18. 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.
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 10, напълно обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Изток, ет. 8, 86 кв.м, ТЕЦ, необзаведен - 230 лв.
4. 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. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - по договаряне

2. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 23 000 лв.

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

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

5. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 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. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 2, лукс - 45 000 лв.

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

12. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 25 000 лв.

13. Двустайни, Тева, ет. 2, ет. 5, РVС, подобрения - 23 000 лв.; 24 500 лв.

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

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

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 21 000 лв.

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

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

19. Тристаен, Ид.ц., Площада, ТЕЦ, ет. 2 - 42 000 евро

20. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, ТЕЦ, РVС, 82 кв.м - 52 000 лв.

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

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, заедно с магазин, 48 кв.м - 34 000 евро

23. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 32 900 евро

24. Тристаен, Център, тх., 87 кв.м, ет. 3, РVС - 39 000 евро

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. 4, ТЕЦ, тх. - 35 000 лв.

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

29. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м - 28 000 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 - 38 000 лв.

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 35 000 лв./коментар/
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониера, Дараци, ет. 8, много добра - 18 000 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. - 41 000 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- 28 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 34 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 29 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 55 000 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., ЕПК,  юг, спешно - 37 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
27. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
29. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 22 000 лв.
30. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
31. 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. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, ремонт - 28 000 лв.
5. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
7. 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. Изток, ет. 2, ЕПК, без ТЕЦ - 25 000 евро
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 2, 59 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 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 - 82 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 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. Гарсониера, Албените, ТЕЦ, напълно обзаведена - 210 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, ремонт, обзаведена - 200 лв.
3. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
5. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 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. Двустаен, Изток, с/у Езиковата гимназия,
80 кв.м, среден, западен, тх., ет. 5 /н/,
много добър вид - 45 000 лв.
5. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК,
ет. 6, отличен - 29 000 евро
6. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
7. 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
8. Офис, нова бизнас сграда,
до Съда, 40 кв.м - 550 евро/кв.м
9. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
10. 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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
4. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
5. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
6. 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, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 800 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 - 36 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.
7. Радомир, ет. 8, по БДС, с климатик - 12 000 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 - 48 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 29 000 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. Къща, с. Садовик, 40 кв.м, 2 ет., 1 025 кв.м - 15 000 лв.
11. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
15. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
17. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
18. Парцел, Могиличе, 435 кв.м - 15 225 евро
19. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
23. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
24 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, обзаведенс, луксозно ремонтиран- 380 лв.
2. Етаж от къща, над Болницата, ч. обзаведен - 140 лв.
3. Етаж от къща, над Автогарата, кв. Ралица - 130 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

 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. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 19 500 лв.; 21 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, тх., тер., ет. 3 - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8 - 18 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, преустроена, ет. 6 - 23 000 лв.; 24 000 лв.
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 38 800 лв.; 42 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ТЕЦ, РVС, ет. 8 - 22 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 35 000 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., тх. - 29 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 40 000 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. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
27. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
28. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
29. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м - по договаряне
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Етаж от Къща, Църква, частично обзаведен - 200 лв.

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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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 вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 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

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

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

М
яст

о

за

реклама

Продавам товарен ЖУК-А11 с
АГУ, 1 500 лв. тел. 0895/360 407

Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина
чешма, панорама, слънчев, ток,
вода, на улица, 19 500 лв. - тел.
0888/700 258; 0888/932 391
Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2

дка, с овощна градина в с.
Драгомирово, Пернишки окръг, 25
000 лв. - тел. 0887/ 511 608
Продавам къща в с. Студена, РЗП:

140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

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

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

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

всяка със собствен санитарен

възел - 0888/952 264
Давам под наем, охраняемо складово

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение, 90

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

посредник - тел. 0898/228379

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

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

работанаем

разни

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. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. ДВУСТЕЕН, ИЗТОК, БЛ. ГЕБРЕВН, ЕТ. 6, ЮЖЕН, СЛЕД РЕМОНТ - 27 000лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток-запад, светъл и топъл - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, Утинор, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ, преустроен в мезонет - договаряне
6. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Магазин, Център, 30 кв.м, добър вид - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Лом, ет. 5, ТЕЦ - 120 лв.
2. Двустаен, Изток, юг, след ремонт - 150 лв.
3. Офис, Център, 35 кв.м, бизнес сгреда, в много добър вид, близо до Съда- 200 лв.

КУПУВА ЗА РЕАЛНИ КЛИЕНТИ АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ НА
ГР. ПЕРНИК, КЪЩИ В ПЕРНИК И РАЙОНА, ПАРЦЕЛИ ЗА

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ И ПАРЦЕЛИ
В ПРОМИШЛЕНА ЗОНА НА ГРАДА

РЕМОНТ И
ПОДРЪЖКА
НА РVС И AL

ДОГРАМА
безплатно

посещение и
консултация

- тел. 0878/288 714

Туристическа агенция
на ПРО „ЕАД” – в НОИ

предлага – болнеолечение
на облекчени цени за 39 или 43
лв. На ден – нощувка, храна и 3

процедури във всичките си обекти
– за 6, 10 или повече дни.

автомобили

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

ЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГА
ПерникПерникПерникПерникПерник

Обявява  за невалидни

разписки, образец VР-1

със следните номера:

от 602132 до 602135от 602132 до 602135от 602132 до 602135от 602132 до 602135от 602132 до 602135

от 602142 до 602144от 602142 до 602144от 602142 до 602144от 602142 до 602144от 602142 до 602144

от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,

616107, 616110,616107, 616110,616107, 616110,616107, 616110,616107, 616110,

616117, 616124616117, 616124616117, 616124616117, 616124616117, 616124

Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,

платили суми срущиплатили суми срущиплатили суми срущиплатили суми срущиплатили суми срущи

гореописаните разпискигореописаните разпискигореописаните разпискигореописаните разпискигореописаните разписки

да уведомят офиса нада уведомят офиса нада уведомят офиса нада уведомят офиса нада уведомят офиса на

ЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГА

Перник,Перник,Перник,Перник,Перник,

ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3
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ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 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 - 21 500 лв.

2. Двустаен, Тева, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ
тип звезда - 24 500 лв.

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

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

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

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

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

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

1.Спешно Двустаен, Пашов, ет. 4,
до Пощата - 26 000 лв.

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

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/

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

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.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

1. Апартамент, кв. Изток, 58 кв.
м., ет. 2, тх., пл. - 28 800 лв.
2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2,

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина
чешма”, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 19 500 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Собственик
продава:
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Властта намери 30 млн. лв.
 за болниците

Финансовият министър Петър
Чобанов обяви, че са осигурени
допълнително 30 милиона лева за
болниците, с които да бъдат
платени заплатите на персонала
за ноември и декември, както и
най-належащите разходи.

Пред журналисти в парламента,
Чобанов допълни, че
притесненията, че за декември
болниците няма да могат да
платят дори заплати, в момента не
стоят на дневен ред, съобщи
"Фокус".

„Бюджетът е бил разчетен за 10
месеца с ясното съзнание, че
няма да стигне. Мислим за
решение и за още допълнителен
ресурс”, посочи той.

Финансовият министър допълни,
че се надява да няма лекарски
протести. Той обаче не уточни
откъде са взети допълнителните
средства, за които преди дни
лично премиерът Пламен
Орешарски пое ангажимент да
бъдат намерени след среща с
шефа на Българския лекарски
съюз (БЛС) д-р Цветан Райчинов.

Петър Чобанов каза още, че ще
инициира среща с БЛС, след като
съсловната организация постави
ултиматум за ефективен
национален протест, ако до 8
ноември не бъдат гарантирани
плащанията за болниците и
бюджетът на касата не бъде
увеличен.

„Следващата година е много
важно да се направят промени в
посока повишаване на
ефективността на изразходване на
средства в системата, тъй като не
може постоянно да сме в ситуация в
НЗОК да влизат повече пари и те да
не стигат”, заяви Чобанов.

Управителят на НЗОК: Сметките
ни са на нула

Само няколко часа преди
изявлението на финансовия
министър, шефката на здравната
каса д-р Румяна Тодорова заяви
пред БНТ, че държавата няма
откъде да извади парите за
дофинансирането на болниците на
този етап.

По думите й за първи път зад гърба
си НЗОК няма никакви средства, а
всичките й сметки са на нула.
Според Тодорова обаче с
отпусканите 80% всяко здравно
заведение може да оцелее, като
даде заплатите на своите служители
и се разплати с някои доставчици.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Комиците" /п./
06:30"Тази сутрин"
09:30"Преди обед"
11:30"Кухнята на Звездев"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Ангели пазители" - сериал, еп. 20
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 43
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Нищо лично"
20:30"Домашен арест"
21:00"Комиците" - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Излъжи ме" - сериал, с. 3, еп. 6
01:00"Трета смяна" - сериал, с. 2, еп. 9
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Клуб Веселие" /п./ - сериал
04:40"Кухнята на Звездев" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Езел" - 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"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Момчетата на Пи Джей" -  филм,
01:15"Сделка или не"
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:15Малки истории /п/
05:25Бързо, лесно, вкусно
05:55Земя на чудеса /п/
06:15Телепазарен прозорец
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол
14:00Телепазарен прозорец
14:15Сен Тропе тв филм/376 епизод/
15:05Международен фестивал на
изкуствата "Магията на вятъра"
документален филм
15:35Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване
16:35Земя на чудеса
16:50Тенис: Турнир на шампионките
пряко предаване от "Арена Армеец",
18:45Животът на Леонардо да Винчи
19:45Лека, нощ деца!: Малкият принц
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Торчууд: Денят на чудото тв филм
23:00Денис и приятели
00:30По света и у нас
00:35Зелена светлина
00:40Четвърта власт тв филм /6 епизод/
01:40Животът на Леонардо да Винчи
02:20По света и у нас /п от 20:00/
03:05Панорама с Бойко Василев /п/
04:30Изкуството на 21 век /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

Проект „Нови бизнес възможности –
доставка и монтаж на
системи за сигурност”

Договор № ESF-1203-18-08004
Проекта се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд и националния бюджет, размер на
предоставеното финансиране е на стойност  13 797, 61 лева.

Начало: 01.09.2013г.
Продължителност: 5 месеца
Бенефициент: фирма „Секюрити Груп 555” ЕООД;
Реализирането на Проект „Нови бизнес възможности – доставка и

монтаж на системи за сигурност”  е в първоначална фаза на
изпълнение, втори проектен месец. Основните и специфични цели се
отнасят  до  насърчаване създаването на нови бизнес-модели в
областта на предприемачеството  и подкрепа за стартиране на
дейности в сферата на услугите чрез осигуряване на първоначален
стартов капитал. По първоначално заложени дейности беше
формиран екип за организация и управление на проекта, установен
офис на Фирма „Секюрити Груп 555”, наето помещение под наем в
центъра на гр. Брезник. В този период бяха поканени фирми
доставчици и сключени договори за доставка на офис обзавеждане и
компютърно и офис оборудване. Изготвена е рекламна табела,
флаери, рекламни стикери. По проекта е предвидена заетост за три
безработни лица, които представляват целевата група. След
проведена процедура за подбор бяха одобрени за участие две
безработни лица. Избраните участници в проекта ще бъдат
назначени на временни трудови договори във фирма  „Секюрити Груп
555” ЕООД с место работа – гр.Брезник. Чрез проекта ще бъдат
осигурени трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия
персонал за 3 месеца

Реализирането на настоящият проект ще спомогне за подобряване
конкурентната среда в България и намаляване на общия ръст на
безработица както и ще допринесе за повишаване качеството на
живот и ще предостави на безработните нови възможности за
прилагане инициативността им при реализиране на идеите.

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0513-C0001
„Нови бизнес възможности – доставка и монтаж на

системи за сигурност”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на

Европейския съюз

Европейски съюз Европейски

В изпълнение на заповед № 711/30.10.2013 г.  на Кмета на
община Радомир се набират

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По съставянето на проект на общински бюджет за 2014 г.
ВАШИТЕ  ИДЕИ, ИСКАНИЯ, ПОТРЕБНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТА
Може да изложите в писмен вид до кмета или кметския наместник на населеното място,

както и до Кмета на Община Радомир, чрез  деловодството на общината в срок до 15
Ноември 2013 г.

  Общинска администрация

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2000

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
 З  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  Д

№  1524№  1524№  1524№  1524№  1524
гр. Перник  30.10. 2013 г.гр. Перник  30.10. 2013 г.гр. Перник  30.10. 2013 г.гр. Перник  30.10. 2013 г.гр. Перник  30.10. 2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

НАРЕЖДАМ
Да се заличат от Заповед № 1347 от дата 03.10.2013 г.   т. 56 – 265,261 дка., т. 57 – 16,100

дка. и т. 58 – 194,551 дка.,  намиращи се в землището на гр.  Перник – кв. „Бела вода

МОТИВИ
Съгласно решение № 617 по протокол № 1/ 25.01.2007 г. на Общински съвет – Перник

правото на собственост върху имотите от точки с №№ 56, 57 и 58 е прехвърлено на
Общинско дружество „Оранжерия” ЕООД – гр. Перник

Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № 1347/ 03.10.2013г. на Кмета на
Община Перник.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от публикуването и чрез Кмета на
Община Перник пред Пернишки административен съд.

 Вр. ИД КМЕТ: ...........................
/съгл. зап. № 1500/ 25.10.2013 г.

на Кмета на Община Перник
/ /П. Първанов/

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на

документа се носи от фирма „Секюрити Груп 555” ЕООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ

отразява официалното становище на Европейския съюз и
Агенцията по заетостта.”

Инвестира във вашето бъдеще!

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще търсите неща-

та, които са удобни
и спокойни. Внима-

вайте това да не ви направи прекале-
но лениви. Затова пък ще сте финан-
сови изобретатели.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Личното ви оба-

яние няма да има гра-
ници и това ще ви подтикне и към
покупката на ненужно скъпи вещи.
Но ако работите, всичко ще е прек-

расно.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате някакви

странни очаквания
от хората около вас, като повечето
от тях са наистина неизпълними.
После да не страдате от разочарова-

ние.

РАКРАКРАКРАКРАК
В желанието си да сте независими

ще направите толкова неразумни не-
ща, че не е ясно дали това няма да ви
докара до друга зависимост. Мисле-
те!

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Силно ще ви вълнува

впечатлението, кое-
то правите на околни-

те и ще сте зависими от него, макар
да си давате вид, че не сте. А какво

ви носи то?

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Способни сте да разбе-

рете и най-сложните неща,
стига да решите, че го искате. Хубав
ден за ораторство и изучаване на чужди
езици. Действайте. Сега е настъпил
вашият момент на успех!

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще усещате някак-

ва невидима принуда
да направите това или онова. От
вас зависи да разсеете въпросното
усещане, оставете се на инстин-

ктите си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Днес за вас ще е мно-

го важно да видите и
друга гледна точка преди да дей-
ствате. Бъдете екипен играч, не
действайте самосиндикално.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Ще мислите в дос-

та икономичен стил,
нещо неприсъщо за

широкоскроена личност като вас.
Не се задълбавайте, ще се депреси-
рате. По-оптимистично!

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се чувствате

спокойни и сигурни,
ако около вас е уютно, има вкусни
неща за хапване и приятна компа-
ния. Какво друго му трябва на чо-
век?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Толкова сте загри-

жени за другите, че
забравяте собствените си нужди, а
това не е най-добрият начин неща-
та да вървят. Погрижете се за себе

си.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Общуването ще е

от първа необходимост днес. Има-
те нужда да споделяте впечатле-
нията си и ще го правите дори със
случайни хора. Бъдете
общителни!



Съперник Спорт 111 ноември 2013 г.

Адрес на редакцията:
гр. Перник

"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Зам. главен редактор:
Зоя ИВАНОВА
Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Иванка Василева, Станислава
Лазарова, Цветелина Чавдарова,

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ПЕТРО-МАКС" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си

Разпространение:
Лъчезар Лазаров

Печат:
Печатница “Аргус”

Любомира ПЕЛОВА

„Ìèíüîð“ äîìàêèíñòâà íà „Âèõðåí“
„Чуковете“ пак срещу „Сливнишки герой“ в мач за АФЛ

Страницата подготви Яне Анестиев

да  срещу „Балка-
н“(Варвара) на чужд
терен и едно равенс-
тво срещу „Боте-
в“(Ихтиман) в петия
кръг. Даже послед-
ният в класирането,
„Септември“(София)
е спечелил единстве-
ните си точки до то-
зи момент в мач, в
който  гост му е точ-
но отбора на „Вихре-
н“.  В същото време
прави впечатление,че
загубите на отбора
от Сандански са все
минимални, даже в
последния кръг един
от фаворитите,“С-
ливнишки герой“,
трудно е надделял с

Отборът на „Ми-
ньор“ излиза на своя
стадион за мача си от
12-ия кръг на Югоза-
падната „В“ ФГ срещу
отбора на „Вихре-
н“(Сандански) в неделя
от 14,00 часа. Перни-
чани  ще търсят за-
дължителна победа
ако искат да останат
в челото на класиране-
то и най-вече на при-
лични точки от вода-
ча в групата, който
преди този кръг е
„Пирин“. Гостите в
изминалите 11 кръга
се представят като
типичен домакински 
отбор. До този мо-
мент имат една побе-

1:0 на своя стадион
срещу тях. Така че
перничани ще трябва
да се напрегнат мак-
симално, ако искат да
спечелят мача. Меж-
дувременно стана ясно
с кого ще играе „Ми-
ньор“ във финала на
Югозападния регион
от турнира за Купата
на аматьорската лига.
Във Владая „Сливнишке
герой“ надделя с убеди-
телното 5:0 при гос-
туването си на мес-
тния „Гранит“ и ще се
срещне с „Миньор“ за
определяне на победи-
теля в региона. Ма-
чът ще е през пролет-
та.

„Левски“ се тръшка за пари
“Левски” се стягат за 100-годишнината

на клуба, независимо от незадоволител-
ното представяне на отбора през пос-
ледните месеци. За празненствата през
май обаче “сините” се заеха отсега да
събират пари, молейки феновете за по-
мощ.На официалната интернет страница
на клуба беше публикуван призив: “Не-
ка заедно организираме стогодишнина-
та на нашия “Левски”! Помогнете чрез
SMS: “DMS LEVSKI” на номер 17
777".Както е известно, обещанията на
ръководството на клуба са, че за юбиле-
я на 24 май ще бъде готов и новият Сек-
тор “А” на стадион “Георги Аспарухов”.

ФУТБОЛЕН УИКЕНД
ЮГОЗАПАДНА „В“ ФГ

12-ТИ КРЪГ
НЕДЕЛЯ, 14,00 ЧАСА

Миньор – Вихрен
Пирин – Сливн.герой
Места – Беласица
Стр.слава – Балкан
Перун  - Оборище
Велбъжд – Септември
Германея – Спортист
Чепинец – Ботев

КРЪГ 10
02/03.11 - 14,00 ЧАСА

73 ФК ДРУЖБА - ФК ВЕРИЛА - Н
74 ФК РУДНИЧАР -
     ФК ГОЛЕМИ ВРЪХ – няма да се играе
75 ФК МИНЕРАЛ - ФК ВИТОША - С
76 ФК ПИРИН - ФК ГАБЕР - Н
77 ФК БОТЕВ - ФК СПОРТИСТ - Н
78 ФК ЕНЕРГЕТИК -
     ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - С
79 ФК СТРУМА - ФК БАЛКАН - Н
80 ФК ЕРМА - ФК ЧОРНИ 1920 – Н

9 КРЪГ
02/03.11 – 14,00 ЧАСА

49 ФК СВРАКИТЕ - ФК БЕНКОВСКИ  - С
50 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК САРАТА - Н
51 ФК ВИХЪР - ФК ЛЕВСКИ  - С
52 ФК БУРЯ -
     ФК МЕТАЛУРГ 1957 -  няма да се играе
53 ФК КИТКА - ФК СТРУМСКИ СОКОЛ  - Н
54 ФК ВЪРБА - 1917 - ФК СТУДЕНА - Н
     ФК БОТЕВ 1 – ПОЧИВА
 

ЗОНА ПЕРНИК – КЮСТЕНДИЛ
ДЕЦА И ЮНОШИ МЛ.ВЪЗРАСТ

7-МИ КРЪГ
2-РИ НОЕМВРИ 10,00 И 11,30 Ч

Велбъжд – Металург 1957   деца
Велбъжд – Марек 2010        ЮМВ
Миньор 1919 – Аякс ЮМВ
Витоша – Миньор     10,30 ч ЮМВ
Стр.слава – Миньор 10,00 ч деца
Марек 2007 – Черногорец 11,00 деца
Миньор(Бобов дол) – Кюстендил  11,00 деца
Почива: Марек 2007

ките етажи на бъл-
гарския волейбол. До-
сега домакините са
изиграли и двата си
мача, за разлика от
„Миньор“, който от-
ложи  първия. Локо-
мотивци спечелиха с
3:0 в първия кръг сре-
щу „Изглев“(Яблани-
ца), който тради-
ционно се бори да не

Отборът на „Ми-
ньор“ който играе
във Висшата лига,
ще гостува в събота
от 17,00 часа на
„Лаута“ в мач от
третия кръг на есе-
нния дял на първенс-
твото срещу „Локо-
мотив“. След дълго
прекъсване „Локото“
се завърна в  по-висо-

е последен и загубиха
във втория от „Вик-
тория волей“, който
до миналата година
се състезаваше в Су-
перлигата на страна-
та преди  малко изне-
надващо разпродаде
отбора си, за да абди-
кира доброволно във
втория волейболен
ешелон.

 

Волейболистите на „Миньор“
гостуват на „Локо“ в Пловдив 

Отборът на Гоцев пада
Фрийдрихсхафен (Фридрихсхафен) инка-

сира втората си загуба в мъжката Шам-
пионска лига.  В среща от втория кръг в
Група G, германският тим с четирима бъл-
гарски волейболисти в състава си, отстъпи
пред гостуващия ЗАКСА (Кенджежин-Кож-
ле) с 2:3 (22:25, 25:15, 18:25, 25:19, 20:22)
след 2 часа и 14 минути игра.Валентин Бра-
тоев стана топреализатор на мача със стра-
хотните 27 точки (2 аса, 22 атаки, 3 блокади)
за домакините.  Той се отчете с 33% добро
посрещане.  Центърът Виктор Йосифов съ-
що бе титуляр и в петте гейма, като завър-
ши с 12 точки (3 аса, 7 атаки, 2 блокади). 
Другият български център на Фрийдрих-
схафен –  брезничанинът Светослав Гоцев,
влезе в игра от ъгъла през първия и през
втория гейм, а от третия продължи в основ-
ната седморка.  Той записа 1 точка в напа-
дение.  Диагоналът Венцеслав Симеонов
също не попадна в стартовия списък на
Стелиан Мокулеску.  Той влезе като резер-
ва в третия гейм и до края на мача отбел-
яза 14 точки (2 аса, 12 атаки). 

Играл на Малдивите
футболист се

присъедини съм „Славата“
Виктор Матеев получи права да се състе-

зава за отбора на „Струмска слава“ след
като от отбора му на Малдивите, където иг-
ра последно един месец се ослушваха за
изпращане на жълтата му карта. Този срок
изтече и Матеев ще има право да играе за
третодивизионния отбор от Радомир –
съобщи старши-треньорът на тима Слави
Кирилов. Матеев и преди това облича еки-
па на „Струмска слава“, поигра малко и
във „Витоша“(Дално Диканя) , а преди да
поеме към екзотичната дестинация се под-
визаваше из регионалните  дивизии  на
гръцкото първенство около Драма. Брат
му, Филип Матеев, е в отбора на „Миньор“,
а сестрата в това спортно семейство Ан-
дреа е волейболиска в тима на ЕПУ. Иначе 
отбора на „Струмска слава“ няма кадрови
проблеми преди мача си срещу тима на
„Балкан“(Варвара).

Женският волейбо-
лен отбор на
ЕПУ(Перник) по прог-
рама почива в този
кръг от първенство-
то. В останалите сре-
щи един срещу друг
ще застанат „Слави-

я“ срещу „Спарта-
к“(Плевен), „Казанлък
волей“ срещу „Лев-
ски“ и „Марица“ сре-
щу ЦСКА – „Демакс“.
Юношите старша
възраст ще са дома-
кини на мача срещу 

отбора на „Септем-
ври Про Синема“. Сре-
щата ще е в неделя
от 14,00 часа в зала
„Кракра“. Другата
двойка в този кръг е
„Славия“ срещу „Пи-
рин“(Разлог).

Жените на ЕПУ почиват,
юношите срещу „Септември“



АПРОПО
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Очаква се тежката дума на народните представители

КОМАЙ И ПАРНОТО ЩЕ
СТАНЕ КАТО ТОКА – ДА СЕ
ПЛАЩА ЦЕЛОГОДИШНО, та
потребителят да поеме ударите
равномерно,  но по-леко. Де-

мек, по-добре е да ти удрят всеки месец
по един шамар, отколкото шест месеца по
два. Новата методика за изчисление на
сметките дойде малко в кофти момент, ко-
гато топлофикациите аха –аха да пуснат
парното, но циганското лято ги възпира.
Идеалното на системата е, че зимата ще
се плаща по-малко. Обаче като дойде
лятото, става мътна и кървава. Ще си пла-
щаш, сякаш това е цената на слънчевото
греене. Като прибавим към това и екстри-
те на климатика или вентилатора, ще ста-
не като в Гърция. Демек, народът е изпра-
вен пред пореден експеримент за топлин-
на устойчивост. Както и за финансова.
Стига само отоплението да не е символич-
но...

ЗАРАДИ ХЕЛОУИН ДЕЧУРЛИГАТА
ПО УЧИЛИЩАТА СА ПОЩРЪКЛЕЛИ.
Вчерашният ден, колкото и да беше уче-
бен, направо го пиши спортен празник.
По-скоро карнавален. Само лошо се полу-
чи, че не можаха да си приложат театрал-
ните умения през нощта, каквато е ан-
глийската традиция, щото поне засега на-
шите училища нощно време не работят.
Но и през деня си беше достатъчно весе-
ло. Къде официално, къде с мълчаливото
съгласие на учителите, малките го удари-
ха на циркаджилък, вампирясване и друг-
щи страховити неща, доказвайки, че там е
истинската им сила. Някъде даже си
спретнаха и конкурси за „Мис Вещица”
или „Мистър Вампир”, а тиквите, които ба-
бите им бяха подготвили за Бъдни вечер в
мазето, отидоха по предназначение прор-
язани и прободени.

НАЙ-ПОСЛЕ НА ПЕРНИШКИЯ ПРО-
ФИЛАКТОРИУМ ДА МУ СЕ ОТВОРИ
финансовият парашут. Вчера съветници-
те гласуваха 150 000 лева кредитни пари
само и единствено за заплати. Друг е
въпросът докъде ще стигнат, обаче оп-
равданията, че персоналът изнемогва за
пари би трябвало да отпаднат. А дали на-
пусналите ще се върнат да си вземат
дължимото? Вероятно, ако вече не са на-
пуснали страната.

121 ноември 2013 г.

Още девет вещества
са определени

като наркотични
Любомира ПЕЛОВА 

Правителството одобри промени в
Наредбата за реда за класифициране
на растения и вещества като наркотич-
ни. С тях списъкът на растенията и ве-
ществата с висока степен на риск за
общественото здраве поради вредния
ефект от злоупотребата с тях, забране-
ни за приложение в хуманната и вете-
ринарната медицина, се допълва с още
девет вещества.

Включването им в списъка ще позво-
ли разпространението им на терито-
рията на страната да бъде поставено
под контрол.

Предложението е на Експертния съ-
вет по чл. 14, ал. 2 от Закона за кон-
трол върху наркотичните вещества и
прекурсорите.

Любомира ПЕЛОВА
Само за едно дено-

нощие инцидентите,
на които са реагирали
огнеборците и спаси-
телите в Пернишка
област са били осем.
При два от пожарите
огънят е нанесъл и
материални щети,
поясниха от пресцен-
търа на Областната
дирекция на МВР.

Около 20 минути
след полунощ е съоб-
щено за пожар в лек
автомобил „Лада” на
улица „Варна” в облас-
тния град. Унищоже-
ни са двигателният
отсек, въздушен фил-
тър и гумени съеди-
нения. Колата като
цяло е спасена от пер-
нишките огнеборци.

По първоначални дан-
ни причината е късо
ел. съединение.

Домашно имущес-
тво и покривна конс-
трукция на къща са
изгорели в радомир-
ското село Дебели лаг.
Огънят е лумнал в
сряда, около 22,14 ча-
са от необезопасен

комин. Няма постра-
дали хора, но са нане-
сени сериозни мате-
риални щети. Изгоре-
ли са 30 кв. м. покрив-
на конструкция, 10
кв. м. каратаван и
част от домашното
имущество. Спасени
са съседни помощни и
стопански сгради.

Любомира ПЕЛОВА
Правителството

одобри проект на За-
кон за МВР и предлага
на Народното събра-
ние да го приеме. Със
законопроекта се це-
ли ясно разграничава-
не и регламентиране
на правомощията и
отговорностите на
политическото и
професионалното ръ-
ководство на минис-
терството; по-ефе-
ктивно управление на
МВР като система
чрез промени в
структурата, орга-
низацията на дейнос-
тта, взаимодей-
ствието и контрола,
както и на човешки-
те ресурси; отстран-
яване на несъвър-
шенствата на дей-
стващия Закон; пре-
цизно дефиниране на
функциите и дейнос-
тите в МВР, включи-
телно разтоварване-
то му от несвой-
ствени дейности (ох-
рана на обекти със
сигнално-охранителна
техника по договори,
търговски дружес-
тва, чийто принци-
пал е министърът на
вътрешните рабо-
ти); оптимизиране на
структурата и взаи-
модействието в рам-
ките на министерс-
твото и извън него,

организацията на ра-
ботните процеси, уп-
равлението на финан-
совите, материални-
те и човешките ре-
сурси.

Законопроектът
обхваща правната
регламентация на
принципите, фун-
кциите, дейностите,
устройството и уп-
равлението на МВР и
статута на служите-
лите в него.

Дейностите на
МВР се разгранича-
ват на основни и спо-
магателни. Основни
са дейностите за
осъществяване на
политиките по пре-
венция, противодей-
ствие на престъп-
ността, опазване на
обществения ред, за-
щита на национална-
та сигурност, грани-
чен контрол, регули-
ране на миграционни-
те процеси, пожарна
безопасност и защи-
та на населението
(оперативно-издир-
вателна, охранител-
на, разследване на
престъпления, оси-
гуряване на пожарна
безопасност и защи-
та при пожари, бедс-
твия и извънредни
ситуации, информа-
ционна, контролна и
административнона-
казателна дейност и

предоставяне на ад-
министративни ус-
луги).

Спомагателните
дейности се организи-
рат и осъществяват
за осигуряване на неп-
рекъснато и ефектив-
но извършване на ос-
новните дейности на
МВР.

При нормативното
уреждане на управле-
нието на министерс-
твото ясно са раз-
граничени правомо-
щията и отговорнос-
тите на политичес-
кото и професионал-
ното ръководство.
Министърът на вът-
решните работи про-
вежда държавната по-
литика във връзка с
функциите на ведомс-
твото чрез разра-
ботване на политики,
планиране на дейнос-
тите и контролиране
на изпълнението им и
определя стратеги-
ческите приоритети,
програми, цели и зада-
чи, свързани с дейнос-
тта на МВР. Висшата
професионална длъж-
ност в министерс-
твото е главният
секретар, който се
назначава от Минис-
терския съвет по
предложение на ми-
нистъра на вътреш-
ните работи. Право-
мощията и отговор-
ностите му включ-
ват пряко ръководс-
тво на планирането,
организирането и
контрола на основни-
те дейности на МВР
и организиране на
взаимодействието
между отделните
структури при из-
вършване на основни-
те дейности.

Като основни
структури се дефи-

нират главните ди-
рекции, областните
дирекции, дирекциите
и административни-
те дирекции, предвид
че тези структури
осъществяват основ-
ни дейности на минис-
терството. Предвиж-
да се на мястото на
с ъ щ е с т в у в а щ а т а
Главна дирекция „На-
ционална полиция” да
се създадат две глав-
ни дирекции – „Крими-
нална полиция” и „Ох-
ранителна полиция”.
Това ще създаде въз-
можности за по-добра
координация, ръко-
водство и контрол
при осъществяване-
то на охранителната,
оперативно-издирва-
телната и дейността
по разследване на
престъпления.

В законовата регла-
ментация на държав-
ната служба в МВР се
предлагат съществе-
ни промени, основани
на комплексно изслед-
ване и анализ на прак-
тиката по прилагане-
то на действащата
уредба. Премахват се
категориите (А, Б, В,
Г, Д и Е) и съответни-
те им специфични
наименования. Съоб-
разно изпълняваните
функции и притежа-
ваната квалификация
се определят видове-
те длъжности за дър-
жавните служители
(висши ръководни,
старши ръководни,
ръководни, старши
експертни, експер-
тни, изпълнителски и
младши изпълнител-
ски). Предвижда се ос-
новното месечно въз-
награждение да се об-
разува от заплатата
за длъжност. Конкур-
сното начало при наз-

начаването на дър-
жавна служба в МВР
се запазва. По отно-
шение развитието в
професионалната ка-
риера този модел се
изоставя, като нова-
та система ще се ос-
новава на персонална-
та оценка за изпълне-
нието на длъжнос-
тта.

Въвежда се изрична
забрана за надвишава-
не на определените
часове извънреден
труд – 280 часа го-
дишно, а за служите-
лите, работещи на
смени – и 70 часа на
отчетен период. Оп-
ределя се максимален
размер на работните
часове на полаган но-
щен труд при работа
на смени.

В Преходните и зак-
лючителните разпо-
редби се уреждат пра-
воотношенията с ог-
лед предвидените в
закона структурни
промени и се извър-
шват изменения и до-
пълнения в други за-
кони във връзка с кон-
кретни текстове на
законопроекта.

Предвижда се Зако-
нът за МВР да влезе в
сила от 1 януари 2014
г. и да отмени дей-
стващия Закон. Ми-
нистерският съвет
следва да приеме пра-
вилник за прилагане-
то му и другите под-
законови актове
съответно в едноме-
сечен и двумесечен
срок от влизането му
в сила. Министърът
на вътрешните рабо-
ти следва да издаде
подзаконовите норма-
тивни актове по при-
лагането на закона в
4-месечен срок от вли-
зането му в сила.

 

Променят правилата
за училищата
Виктория СТАНКОВА

Обяд и транспорт до учебното заведе-
ние ще получават учениците от средищ-
ните училища и догодина. Това стана
ясно след заседанието на кабинета, на
което бе увеличен броят на защитените и
на средищните училища.

Кабинетът прие и стратегия за намал-
яване на дела на напусналите рано учи-
лище, като целта е до 2020 г. под 11 на
сто от учениците да прекъсват обучение-
то си преждевременно. В средищните
училища се обучават близо 200 000 деца

С днешното решение на кабинета за-
щитените училища стават 136, като за
поддържането им са предвидени 5,5 млн.
лева. 796 са средищните училища, като
за учениците в тях ще бъдат осигурени
допълнителни материални придобивки.

Също така ще бъдат осигурени пари за
по-добра материална база в училищата,
за да бъдат школата по-привлекателни
за младите хора.

Осем пожара за денонощие


