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“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
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Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ    ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ

ДИРЕКТЕН КУПУВАЧ

гр. София, ул. “Сердика” №22
/с/у чешмите на централната баня до Халите/

тел.: 02/99 32 555; 0879 44 13 33

гр. Радомир, ул. “Кирил и Методий” №12
/до казиното на центъра/

тел.: 0777/800 42; 0879 543 222

ставен ад

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
в цяла България  плащане веднага

НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ

гр. Перник, ул. “Търговска”№ 34

купува

тел.: 076/67 04 04; 0879 44 13 34

джърът да е поразен
от ел. ток, а има са-
мо фрактура на ръ-
ката. Нараняването
е получено от увесе-
лително съоръжение
„бънджи-батут” при
все още неизяснени

Любомира ПЕЛОВА
Няма данни за из-

гаряния от електри-
чески ток на 14-го-
дишното момче, пос-
традало преди дни в
Радомирско. Това е
установено след об-
стоен медицински
преглед, съобщиха
от полицията.

Продължава раз-
следването на слу-
чая в с. Сефаново,
където в навечерие-
то на традиционния
събор, при докосване
на батут пострада
14-годишно момче
от столицата. В ре-
зултат на проведе-
ните оперативно-из-
дирвателни мероп-
риятия и медицин-
ски прегледи не е ус-
тановено тийней-

сдружение “Отворе-
на младеж”.

Кампанията пред-
вижда превенция на
агресивното и опа-
сно шофиране в нача-
лото на летния се-
зон и ще се реализи-
ра чрез провеждане-
то на операции по
метода на широкооб-
хватния контрол. За
онези, които пъту-
ват към морето и
Северна България е
важно да знят, че
тя тече на терито-
рията на областите
Варна, Шумен, Русе,
Велико Търново и
Плевен.
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.462 лв.

Сряда, 19 юни, 2013 г., бр. 115 /5231/ год. XXЦена: 0,60 лева
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Предимно
слънчево

Иниацитивата е на ГД “Национална полиция” и сдружение “Отворена младеж”

Война
и мир

Два дена телевизионни воде-
щи се скъсаха да хвалят протестиращите
на жълтите павета, че са супер интелиген-
тни, млади, красиви и политически необ-
вързани. Даже стигнаха до прозрението, че
толкова интелигентен митинг историята
на страната не помни от основаването на
Аспарухова България.

Всичко това бе до оная вечер. Когато
пред централата на „Атака” хвърчаха ка-
мъни и бутилки. Интересно как въпросни-
те атрибути на пещерния човек се връз-
ват с интелектуалността на протестира-
щите? И дали сега телевизионните воде-
щи ще се извинят на народа като Стани-
шев, Орешарски и Местан? И ще подадат
ли оставки? Че ако младите наистина бяха
от интлектуалния каймак на нацията, би
трябвало да замерят Сидеров с книги,
таблети или поне химикалки. Друго си е
например да хвърлиш по вожда на „Атака”
няколко тома „Война и мир”. Хем изискано,
хем тежко, особено ако е с дебела подвър-
зия. В краен случай може и с „Винету”, оба-
че явно тая книга е изчерпана поради голе-
мия интерес.

Затова среднощните митингувания
трудно могат да се нарекат преброяване
на младите интелектуалци. За които вой-
ната и мирът означават паве и празна бу-
тилка.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
Навлязохме в сезо-

на на пътуванията и
летните отпуски.
Трафикът по пъти-
щата е натоварен, не
са единици шофьори-
те – бързаци, нару-
шаващи правилата за
движение. Затова е
важно да се знае, че в
страната се провеж-
да полицейски опера-
ции по метода на ши-
рокообхватния кон-
трол. Петдневната
превантивна инициа-
тива е на отдел “Пъ-
тна полиция” при ГД
“Национална поли-
ция”, съвместно със
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1 500 ËÂ. ÄÀÐÈÕÀ ÇÀ
ÕÐÀÌÀ Â ËÅÑÊÎÂÅÖ

ÌÈÐÎÑËÀÂ ÈËÈÅÂ
ÏÐÅÄ “ÑÚÏÅÐÍÈÊ”

Св. ап. Иуда, брат
Господен. Преп.
Паисий Велики.
Преп. Паисий
Хилендарски

Детето, пострадало от
батут, не е обгоряло

ПРИЕМНИ ДНИ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА

ПЕРНИК ЗА МЕСЕЦ ЮНИ
На 21.06.2013 г. - петък - от 10.00ч

ще се приемат граждани в сградите
на следните кметства:

1. с. Голямо Бучино - Росица
Янакиева - кмет на община Перник

2. с. Драгичево - инж. Росен
Йорданов -зам.-кмет

3. кв. Църква - д-р Симеон Василев
- зам.-кмет

4. с. Кралев дол - Илинка
Никифорова - зам.-кмет

5. с. Студена - Александър Ненков -
директор на дирекция в общината

6. с. Кладница - инж. Юри Драганов
- директор на дирекция

На страница 3

о б с т о я т е л с т в а .
Момчето е прегледа-
но в МБАЛ „Р. Анге-
лова” и е освободено
в нормално здравос-
ловно състояние.

Работата по слу-
чая продължава.
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Ïðîâåðèõà ðå÷íèòå êîðèòà è â Ïåðíèøêî
Забранено е къпането в язовирите в региона
Любомира ПЕЛОВА

Въпреки проливни-
те дъждове и повиши-
лият се до края на ми-
налата седмица обем
на реките, а от там и
на язовирите, опа-
сност опасност от
разливи в Пернишка
област няма, заявиха
от областната адми-
нистрация. Това е по-
казала проверката, из-
вършена от експер-
ти, н състоянието на
речните корита. Вре-
менно изпълнява-
щият длъжността
областен управител
Радослав Йорданов
уточнява, че те се
правят за превенция
на наводненията. Цел-
та е да не се стига до
разливане на реките и
наводняване на жили-
ща и земеделски земи.
Проверени са били и
всички язовири в ре-

гиона. Свободният им
обем се използва за
акумулиране на водни-
те маси от валежите,
тъй като нивото на
реките е високо и то-
ва е наложило да не се
увеличава изпускано-
то целогодишно вод-
но количество.

Преливниците на
всички язовири са по-
чистени и няма опа-
сност от затлачване-
то им. Корекциите на
реки и деретата в мо-
мента изпълняват
точно своето пред-
назначение. Мостове-
те на река Струма съ-
що са почистени, оси-
гурена е проводимос-
тта на речното кори-
то. Има компромети-
рани участъци по ре-
ките, за които е необ-
ходимо да се изготви
проектно-сметна до-
кументация. С писма

Центровете по кръводаряване
ще бъдат в единна система

Зоя ИВАНОВА
Кръводарителските

центрове в страната
ще бъдат свързани в
единна национална ин-
формационна систе-
ма. Тя се изгражда с
пари по Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресур-
си” и ще бъде готова
през следващата го-
дина. Това обяви по
време на пресконфе-
ренция  д-р Веселин
Сливов, който отго-
варя за техническата
работа по програма-
та. Той уточни, че
проектът е старти-
рал официално 2011
г., но работа по него е
започнала в края на
2012 г., когато е била
избрана фирма за из-
пълнение на специали-
зирания софтуер.
Към днешна дата е за-
вършил първият ета-
п на програмата, като
е създаден работещ
прототип на инфор-

мационна система, до-
бави д-р Сливов. Пред-
стои да се избере из-
пълнител, който да
свърже системата
между всичките зве-
на. Проектът трябва
да бъде завършен в
средата на 2014 г. Той
беше представен днес
пред специалистите
по трансфузионна хе-
матология по време
на годишната им на-
ционална конферен-
ция. Д-р Сливов от-
беляза, че целият
проект е на стойност
547 469 лв., като за
комуникация и уеб
портал са предвидени
184 000 лв., за соф-
туер 180 000 лв., а за
хардуер 84 000 лв. Той
разказа, че целта на
създаването на на-
ционална система е да
се осигури бързата
размяна на информа-
ция между 28-те цен-
търа по трансфу-
зионна хематология в

страната. „Става
въпрос за това да се
знае дали има доста-
тъчни количества
кръв, къде се намира и
дали се използва ра-
ционално”, каза д-р
Сливов.Освен инфор-
мация за обемите от
кръвни продукти сис-
темата ще прослед-
ява и какви нежелани
реакции са се получи-
ли в следствие на кръ-
вопреливането. Това
ще става чрез еле-
ктронно досие на все-
ки пациент, който е
получил кръв. Ще има
информация за це-
лият процес, от кръ-
водаряването, през
извършването на
диагностиката на
кръвта, определяне-
то на кръвната гру-
па, изследването на
вирусните маркери до
приложението на
кръвта и съответ-
ния резултат от ней-
ното използване.

78 сигнала за
противообществени

прояви на деца в Радомир
Любомира ПЕЛОВА

78 са заведените сигнали, постъпили
от Районна прокуратура, РУ „Полиция”
и директори на училища в Местната ко-
мисия за борба срещу противообщес-
твените прояви на малолетни и непъл-
нолетни в община Радомир, сочи док-
ладът за дейността на структурата за
периода от 1-ви юни м.г. до момента.
Образуваните възпитателни дела са 40,
а до края на май комисията е взела ре-
шение по всички тях. Наложените мер-
ки за 14 деца са „предупреждение” ,
две са били задължени да се извинят
на пострадалия, пет са задължени да
участват в консултации, обучения и
програми за преодоляване на отклоне-
нията в поведението, шестима от проя-
вилите се „герои” са били поставени
под възпитателен надзор на родителите
и лицата, които ги заместват със задъл-
жението за полагане на усилени грижи.
Три от хлапетата са били поставени под
надзора на обществен възпитател, а
едно е било предупредено, че ако не
осмисли и не промени поведението си,
ще бъде настанено във възпитателно
училище – интернат, като изпитател-
ният срок, който му е бил даден е шес-
тмесечен. 38 са малките радомирци,
които през отчетния период са с общес-
твен възпитател.

Двадесет от образуваните възпита-
телни дела са срещу малолетни, точно
толкова са и срещу непълнолетни, сочи
анализът на председателя на Комисия-
та зам.кмета на общината Любка Ди-
митрова. Тя отчита, че от началото на
юни м.г. досега няма деца, които са из-
вършители на повече от една проти-
вообществена прояв, но девет от хлапе-
тата имали такива в минали години.

Според Димитрова най-резулбтатни
мерки са се оказали задължаването на
малките и непълнолетни нарушители
задължението да посещават специално
организираните беседи и консултации
по въпросите на възпитанието и глобите
от 50 до 1000 лв, които обикновено по
молба на родителит са заменяни с без-
възмезден труд в полза на обществото.

От осем години към Комисията съ-
ществува и консултативет кабинет за
социална превенция, в който работят
обществени възпитатели, психолози,
педагози и социални служители, ока-
зващи подкрепа в случай на нужда на
децата и родителите им. Към кабинета
има открит и телефон на дорерието, на
който се обаждат деца и родители с
проблеми. В консултативния кабинет
през отчетния период са получили съ-
действие 10 деца, като пет от тях са
консултирани по моба на родителите
им. През кабинета са мналии двама ро-
дителиу насочени превантивно от коми-
сията.

В общината е създаден и поименен
регистър на всимки неучещи и нерабо-
тещи непълнолетни, освободени от со-
циално педагогически интернати, въз-
питателни училища – интернати, попра-
вителни домове, както и условно осъ-
дени младежи. През отчетния период
няма регистрирани неучащи и нерабо-
тещи непълнолетн, освободени от въп-
росните институции, заяви зам.кметът
Любка Димитрова.

Финансова помощ
за болни радомирци

Любомира ПЕЛОВА
Двама жители на Радомир са поис-

кали финансова помощ от общинска-
та управа чрез кмета Пламен Але-
ксиев. На последното си заседание
местните законотворци решиха да
отпуснат безвъзмездно по 250 лева
на своите съграждани, които се нуж-
даят от финикийските знаци за лече-
ние.

Общинският съвет не веднъж взема
решения за финансова помощ не са-
мо на болни и бедни възрастни, но и
на деца – сираци, социално слаби,
абитуренти, които не биха могли да
си позволят красивия празник зара-
ди липсата на средства.

Подобна практика има във всички
общини на регона. На заседанието си
утре и колегите на радомирските съ-
ветници в Перник ще трябват да взе-
мат решение по подобен казус.

Студент – първокурсник във Вели-
котърновския университет „Св.Св.Ки-
рил и Методий”, търси помощ от мес-
тния минипарламент, за да му бъде
отпусната персонална пенсия, тъй ка-
то в противен случй не би могъл да
продължи висшето си образование
заради безпаричие в семейството
след смъртта на бащата.

Отвориха офертите на
„Благотворителност”

Силвия ГРИГОРОВА
В края на миналата седмица в Дър-

жавен фонд „Земеделие”, на основа-
ние чл. 69 а, ал. 3 от Закона за об-
ществените поръчки, бяха отворени и
оповестени ценовите предложения
на участниците в откритата процеду-
ра по реда на ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за
разпределение на лица в неравнос-
тойно положение по обособени пози-
ции – план 2013 г.”, по програма
„Благотворителност”.

са уведомени всички
кметове да бъдат с
повишено внимание
при нови обилни вале-
жи.

Кметът на Перник
Росица Янакиева пък е
издала заповед, с коя-
то се забранява къпа-
нето в язовирите в
района. Ограничение-
то влезе в сила от на-
чалото на юни. То бе

наложено заради лип-
сващите спасители
край бреговете на во-
доемите, които не са
пригодени и за плаж.
От общината разпо-
редиха  концесионери-
те на язовири да пос-
тавят табелки „Къ-
пането забранено”. Те
трябва да са разполо-
жени на няколко мес-
та край брега, така

че да се виждат от хо-
рата. Идеята е да бъ-
дат предотвратени
нещастни случаи.

Забраната е тради-
ционна, подобни запо-
веди има издадени в
другите общини на ре-
гиона. Въпреки това
граждани пренебрег-
ват опасността и
няма лято без инци-
денти.
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1500 ëåâà äàðåíèå çà õðàìà â ñåëî Ëåñêîâåö
В селото очакват хората да им помогнат с каквото могат

Пернишката „Атака”
готова и в столицата

да отстоява идеите си
Зоя ИВАНОВА

Зоя ИВАНОВА
1500 лева дава лиде-

рът на партия Атака
Волен Сидеров, като
дарения за изграждане-
то на църковния парак-
лис в село Лесковец –
това обяви вчера об-
ластният председател

на партията Румен
Ваташки. За проблема
на хората от селото,
които се опитват да
изградят със собс-
твени средства па-
раклис стана ясно
още преди две седми-
ци. Тогава Ваташки се

ангажира да потърси
помощта и на партия-
ния си лидер. Парите
които дава Волен Си-
деров  са по линия
„Православна солидар-
ност” .  В Лесковец е
имало църковен храм
още от турско робс-

тво. Тогава той е бил
разрушен.

Средствата бяха да-
дени лично на членове-
те на църковното нас-
тоятелство . Лозка
Христова и Стаменка
Седефчева. Предавай-
ки плика с парите, Ру-
мен Ваташки обяви, че
той също ще дари ед-
на своя заплата като
общински съветник за
храма. За изграждане-
то на храма са необхо-
дими около 20 000 ле-
ва.  Лозка Христова
благодари за дарение-
то и сподели, че това
е първата подобна по-
мощ от партийна цен-
трала и лидер. Тя се
надява още хора да по-
дадат ръка на лесков-
чани в благородното

им дело. Бюрократич-
ните проблеми при ус-
тановяване собстве-
ността на земята са
продължили близо 8
години.

От селото са тър-
сили дори помощта на
патриарх Максим, но
досега не е имало ре-
зултат. Те помолиха
медиите от областта
да подкрепят тази
инициатива и паракли-
са в селото да бъде
факт. Румен Ваташки
обеща централата да
направи още нещо, кое-
то е в техните въз-
можности, но призова
и останалите общин-
ски съветници и пар-
тии в Перник да по-
могнат според въз-
можностите си.

Осветеният кръст
вече пази Дивотино

Любомира ПЕЛОВА
В края на миналата седмица седеммет-

ровият кръст, който бе монтиран на връх
Чучул в планината Люлин край перниш-
кото село Дивотино, бе осветен. Кметът
Румен Сергиев поясниу че Божият сим-
вол е изработен от метал от местни май-
стори. Кръстът бе поставен в навечерието
на годишнинат от ужасяващото земетре-
сение, люляло Пернишко на 22 май 2012-
та. Дивотино бе в епицентъра на природ-
ното бедствие, тук е пострадал кажи – ре-
чи всеки дом.

Селото е едно от най-големите в регио-
на. Над 1900 са местните жители, а с хо-
рата, които живеят тук, но са с друг пос-
тоянен адрес, населението надхвърля
2000. Въпреки че повечето местни пос-
тегнаха имотите си, все още много от до-
мовете носят следите от пораженията, на-
несени от труса,люлял земята със сила
5,8 по Рихтер.

Сега дивотинци се надяват Божият
символ да ги пази и никога повече да не
изживеят подобен кошмар. Той е напра-
вен с труд и пари от местни жители, зато-
ва до него ще има и плоча с имената на
дарителите.

Пускат движението
при 26 км от АМ „Хемус”

Силвия ГРИГОРОВА
В началото на следващата седмица

ще бъде възстановено движението при
26 км от Автомагистрала „Хемус”. По-ра-
но вчера поради свлачище временно бе
ограничено движението преди тунел
„Витиня“, на автомагистралата,  в посо-
ка София. Движението се осъществява-
ше двупосочно в посока Варна. Предсе-
дателят на Управителния съвет на Аге-
нция „Пътна инфраструктура” инж. Ла-
зар Лазаров направи проверка на обе-
кта. От тази сутрин започва разчиства-
нето на падналата земна маса.  Според
експертите свлачището е предизвикано
от проливните дъждове през миналата
седмица. Непосредствено след тунел
„Витиня” в посока Варна, в лявата стра-
на, има бетонова анкерна стена, която е
изградена преди 30 години, за да държи
ската. Направените анализи сочат, че от
дъждове стената в участък от около 50
метра се е спукала и целият скат, заед-
но с укрепителните съоръжения на сте-
ната, се е свлякъл, като е затрупал из-
цяло стария път, който е успореден на
магистралата.

От „Атака” Перник заявяваме категорич-
ната си позиция, че изборът на Делян
Пеевски за председател на ДАНС е опит
олигархията да овладее тази държавна ин-
ституция. От времето на управлението на
ГЕРБ сме свидетели на опити на определе-
ни икономически кръгове, свързани с кри-
минални структури да използват държав-
ните постове за да разчистват сметките по-
между си – това каза вчера на пресконфе-
ренция лидерът на Атака в Перник Румен
Ваташки.

Самото предложение на Пеевски показ-
ва, че ДПС и БСП са зависими от тези ико-
номически кръгове. Атака Перник е кате-
горично против в правителството на Оре-
шарски да влизат политически кадри на
ДПС, които са се компрометирали с анти-
български изказвания.

Във връзка с протакането при назнача-
ване на областен управител в Перник от
партията  заявяват категоричната си пози-
ция, че са против за областен управител на
Перник да бъде назначен човек на ДПС –
каза Ваташки.

Относно среднощните вандалски прояви
и изтъпления на така наречените протести-
ращи пред централата на Атака в София,
ние приветстваме нашите симпатизанти и
членове, които достойно защитиха центра-
лата на партията от хулиганските прояви
на платени агитки, които замеряха пред-
ставителите на Атака с камъни, павета, бу-
тилки, следствие на което има и ранени.

Ние сме готови да заминем за София и
да защитим централата си от хулиганите и
призоваваме структурите на Атака в цяла-
та страна да направят същото. За нас е
необяснимо бездействието на полицията и
жандармерията , която допусна да се до-
пуснат тези ексцесии. Централата на Атака
не е място пред което да се протестира, за-
щото ние не сме били в управлението и
един ден. Това се прави целенасочено и е
отмъщение за принципната ни позиция по
отношение на ГЕРБ . Криминални структу-
ри свързани с ГЕРБ, РЗС и НФСБ  насър-
чават платени агитки пред централата на
Атака , защото нашата партия им пречи за
доразграбването на държавата и иска въз-
действие за тяхното криминално управле-
ние – каза в заключение Румен Ваташки.

Кампания в училища
за превенция на трафика

Виктория СТАНКОВА
Ученици от се обучават за превенция на

трафика на хора и на домашното насилие
по темите “Трафик на хора - опасните изку-
шения и как да се предпазваме” и “До-
машно насилие”. Обученията са част от
кампания на асоциацията “Ная”, насочена
към предотвратяване на насилието сред
младите хора. Обхванати ученици са раз-
пределени в групи. Предвижда се кампа-
нията да продължи и през следващите две
години, в рамките на проект “Координа-
ционен механизъм за превенция на трафи-
ка на жени и деца в две области на Бълга-
рия”, финансиран от Европейската коми-
сия, Гедирекция “Вътрешни работи”, Прог-
рамата “Превенция и борба срещу прес-
тъпленията”, информираха от асоциацията.

БСП Перник отбеляза 105-годишнина
Зоя ИВАНОВА

Пернишките социа-
листи отбелязаха в
понеделник вечерта с
тържествено събра-
ние-концерт 105-та-
та годишнина на орга-
низираното социалис-
тическо движение в
града. Зам.председа-
телят на партията
Янаки Стоилов дойде
да поздрави социалис-

тите. Тук бяха минис-
търът на отбраната
Ангел Найденов, кой-
то е член на перниш-
ката партийна орга-
низация. Сред хората
в залата имаше хора
от всички поколения
социалисти, а на три-
буната бяха поканени
Юри Драганов и Дими-
тър Дойчинов, ръко-
водили пернишката

партийна организа-
ция.Лидерът на пер-
нишките социалисти
Ненко Темелков напра-
ви своеобразен про-
чит на историята на
партията в региона и
заяви категоричното
си мнение, че тази
партия има своето
бъдеще и своето
място в съвременния
политически живот.

Тече широкообхватен...
 По време на про-

верките представи-
тели на сдружение
“Отворена младеж”
раздават на водачи-
те листовки със съ-
вети за безопасно
шофиране и антис-
тресови топки, съоб-
щи председателят на
неправителствената
организация Даниел
Ванков.

Инициативата е в
рамките на междуна-
родния проект AVE-

NUE, подкрепен от ГД
“Мобилност и тран-
спорт” на Европей-
ската комисия и част
от цялостната прог-
рама на сдружението
“Шофирай отговор-
но”, уточни той. За
първи път тя се осъ-
ществява през мина-
лата година с успе-
шен пилотен проект
по метода на широ-
кообхватния контрол
на територията на
София и областите
Пловдив, Сливен, Бур-
гас и Хасково за на-

сърчаване на отго-
ворно шофиране през
активния летен пе-
риод.

Кампанията през
2012 година даде из-
ключително добри ре-
зултати, съобщи на-
чалникът на отдел
“Пътна полиция” при
ГДНП комисар Антон
Антонов. Според не-
го тя е полезна и ще
спомогне за постига-
не на главната цел -
да се опазят повече
човешки животи на
пътя.

от страница 1
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Има интерес от физически и юридически лица

Обсъдиха отчитането
на електромери

Силвия ГРИГОРОВА
Контролът върху отчитането на електро-

мерите и точното отразяване на показа-
нията в месечните фактури на клиентите
на ЧЕЗ бяха обсъдени на второто заседа-
ние на Потребителския съвет към “ЧЕЗ
България”. На събитието присъстваха
представители на неправителствени орга-
низации, експерти, потребителски и бран-
шови организации. Специални гости на за-
седанието бяха Петър Докладал, региона-
лен мениджър на ЧЕЗ за България и Ра-
дослав Димитров, енергиен омбудсман на
ЧЕЗ.

Компанията представи пред участници-
те в съвета мерките, които взема дружес-
твото, за да контролира процеса на отчита-
не и да ограничи възможностите за греш-
ки. От своя страна, консултативният орган
даде конкретни препоръки за неговото по-
добряване и разясняване сред клиентите
на ЧЕЗ, които ще бъдат обсъдени на след-
ващо заседание.

„Потребителският съвет е платформа за
широки дискусии между представители
на гражданското общество, бизнеса и
компанията за това как да подобрим ка-
чеството на обслужването и да повишим
доверието на клиентите към ЧЕЗ. Мнения-
та и предложенията, които чухме днес, са
много ценни за компанията“, каза Петър
Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ
за България.

ЧЕЗ има утвърдена система на отчитане
на показанията, която гарантира, че дан-
ните на измервателните устройства не мо-
гат да се манипулират. В резултат на авто-
матизираните контролни механизми, въве-
дени от дружеството, процентът на грешка
е минимален. Изчисленията показват, че
средно на месец се извършват корекции
на едва 0,7% от фактурите на стопанските
потребители и 1,4% от тези на битовите.
Компанията осъществява и редовни про-
верки по своя инициатива, както и по полу-
чени сигнали, като само за първите 5 ме-
сеца на 2013 г. са направени близо 200
000 проверки.

Потребителският съвет към ЧЕЗ бе учре-
ден на 23 май 2013 г. в продължение на
политиката на дружествата от групата на
ЧЕЗ да подобряват обслужването и кому-
никацията с клиентите.

Жените в бизнеса
на среща в ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
„В енергийния сектор малко жени

заемат ръководни постове и за нас е
удоволствие да популяризираме доб-
рите практики за развитието на жените
в бизнеса. Едно от дружествата на
ЧЕЗ Груп в България се ръководи име-
нно от жена – Кремена Стоянова, из-
пълнителен директор и председател на
Управителния съвет на „ЧЕЗ Електро
България”. Това заяви Петър Докла-
дал, регионален мениджър на ЧЕЗ за
България на работния обяд  на Общес-
твения съвет на жените в бизнеса, на
който домакин беше ЧЕЗ.  Петър Док-
ладал представи дългосрочната стра-
тегия за корпоративна социална отго-
ворност на компанията.  Сред основни-
те й приоритети са активните мерки в
областта на енергийната ефективност,
грижата за околната среда и здравос-
ловния начин на живот. Като част от
дългосрочния проект „Инвестираме в
България”, ЧЕЗ предприема дейности
по подобряване на градския облик в
столицата и други градове, чрез изри-
суване на електрическите табла по
улиците.  Централен фокус на полити-
ката на компанията са инвестициите в
децата, подкрепата на образованието
и спорта за подрастващи.  Като со-
циално ангажирана компания, съпри-
частна към нуждите на обществото,
ЧЕЗ редовно провежда и доброволчес-
ки акции, насочени към облагородява-
не на градската среда, детски гради-
ни, старчески домове и др.

Любомира ПЕЛОВА
Сградата на бивша-

та кравеферма в пер-
нишкото село Мещи-
ца, която е частна
общинска собстве-
ност, ще бъде прода-
дена на публичен
търг с явно наддава-
не. Решението по док-

ладна записка на гра-
доначалника Росица
Янакиева бе взето на
посредното заседа-
ние в края на мина-
лия месец от мес-
тния минипарла-
мент . Продажбата е
заради очаквани при-
ходи по програмата

за управление и раз-
пореждане с имоти –
общинска собстве-
ност за 2013 година
и проявен интерес
от фидически и юри-
дически лица.

Кравефермата, чии-
то градеж датира от
1984 година, пред-

ставлява масивна
сграда на един етаж
със застроена площ
от 3 300 кв.м. Надда-
ването ще започне
от 34 200 лв. Според
акта за частна об-
щинска собственост
сградата се намира в
бившия стопански
двор на някогашно-
то ТКЗС в селото,
представлява панел-
но строителство и е
недовършена, не е
поддържана, не са из-
вършвани текущи
ремонти, тъй като е
отпаднала необходи-
мостта от използва-
нето й. Според из-
вършения от експер-
ти оглед, целостта
на основната конс-
трукция в общи ли-
нии е запазена, но

под въздействието
на атмосферните ус-
ловия заварките,
свързващи отделни-
те елементи, са ком-
прометирани, с кое-
то е нарушена здрви-
ната и надежднос-
тта й. Липсват и еле-
ментите, от които
са изградени оградни
стени, а вътрешни-
те са полуразруше-
ни. С надпреднала фа-
за на корозия е и пок-
ривната метална
конструкция. Лип-
сват вече ВиК и ел.ин-
сталациите.

141 139 лв е данъч-
ната оценка на имо-
та, който според ек-
спертите- оцените-
ли изисква значител-
ни иневстиции, за да
бъде възстановен.

Изложби и концерти
представят училища

Виктория СТАНКОВА
Регионалният инспекторат по образова-

нието – Перник организира съвместна ини-
циатива, на която участие ще вземат 28
училища от областта. На 19 юни 2013 г. от
14:00 часа, ученици от 11 училища ще
представят съвместен концерт на сцената
на ОДК-Перник, 20 училища ще подредят
изложбени кътове с изработени от учени-
ците предмети и произведения на изкус-
твото и 4 училища ще открият работни и
демонстрационни ателиета, в които всеки
гост може да се включи. Вход – свободен.

Инициативата обединява резултатите,
постигнати от учителите и учениците, взе-
ли участие в различни извънкласни и из-
вънучилищни дейности през учебната го-
дина, финансирани от проект BG051PO001-
4.2.05-0001 “Да направим училището прив-
лекателно за младите хора” – „Училище
за себеутвърждаване и подготовка към
европейски хоризонти” – “УСПЕХ”. “Целта
на проекта е да се осмисли свободното
време на учениците в държавните и об-
щински училища чрез участие в извън-
класни и извънучилищни дейности в об-
ластта на изкуствата, спорта, хуманитар-
ните науки, природоматематическите нау-
ки, информационните технологии и пр., ка-
то същевременно се повишава мотивация-
та за учение и се развиват допълнителни
знания, умения и компетентности.” – съоб-
щи началникът на Регионален инспекторат
по образованието – Перник и регионален
методик по проекта Ваня Коконова.

Предупреждават за
заразни болести

Зоя ИВАНОВА
За нарочна среща със земеделския

министър  проф. Димитър Греков нас-
тояват от Българският ветеринарен
съюз. Според ветеринарите земедел-
ските стопанства у нас работят без
профилактика, която да гарантира
здравето на животните и хранителните
продукти. Причината за занижения ве-
теринарен контрол е липса на норма-
тивни документи, които да гарантират
ефективно функциониране на приетия
през януари нов Закон за ветеринарно
- медицинска дейност. Това изправя
страната пред реална заплаха от поя-
ва на остри заразни заболявания сред
животните, твърдят ветеринарите.

Безработните пак по-малко
Зоя ИВАНОВА

В периода януари-
май 2013 г. равнището
на регистрираната
безработица в страна-
та намалява с един
процентен пункт. До-
като през януари и
февруари равнището
на безработица е
11.9% и 12%, в следва-
щите месеци безрабо-
тицата намалява с
постоянно темпо,
съответно: 11.8%
през март, на 11.6%
през април, до 11.0%
през май. Отчетено
равнище през месец
май 2013 г. е равно на
равнището на безрабо-
тица през същия ме-
сец на миналата годи-
на. Това съобщават
от Агенцията по зае-
тостта.

През месец май в бю-
рата по труда са ре-
гистрирани 360 786
безработни лица, с 30
897 лица (със 7.9%) по-
малко спрямо януари
2013 г. Безработните
младежи до 29 г. намал-
яват с 11 066 лица, а
делът им в общата
структура на регис-
трираните безработ-
ни - с 1.3 процентни
пункта, до 19.7% през
май. Безработните ли-
ца над 50 г. намаляват
с 5 033 души. Регис-
трираните безработ-
ни с начално и по-ниско
образование намал-
яват с 1 077 лица. Ли-
цата без квалифика-
ция и специалност на-
маляват с 10 004.
Броят на безработни-
те лица с увреждания
се запазва непроменен.

От началото на го-
дината са започнали
работа общо 119 900
безработни, с 29 540
безработни (почти

33%) повече спрямо
същия период на пред-
ходната година. Близо
52 500 от тях са без
квалификация, над 34
200 са с работническа
професия, а над 33 200
са специалисти.

На първичния пазар
за петте месеца са
постъпили на работа
над 77 200 безработ-
ни, с близо 7 800 безра-
ботни повече от
съответния период
на 2012 г.В инициати-
вите на активната по-
литика, финансирани
със средства от дър-
жавния бюджет, в т.ч.
и допълнителни средс-
тва по Решение 224 на
Министерски съвет,
са включени почти 35
700 безработни лица,
като по програми те
са около 30 600 лица, а
по мерки по Закона за
насърчаване на зае-
тостта – над 5 100 ли-
ца. Агенцията по зае-
тостта, чрез Главна
дирекция „Услуги по
заетостта”, е Конкре-
тен бенефициент по
15 от схемите по Опе-
ративната програма
„Развитие на човешки-
те ресурси” (ОП “Р-
ЧР”), на обща стой-
ност 666.7 млн. лв.

Към 29 май 2013 г.,
от стартирането на
проектите по схеми-
те, в обучение са
включени общо над
231 200 лица, а в зае-
тост - над 87 800 лица.
Само за петте месеца
на 2013 г. в обучение
по ОП “РЧР” са вклю-
чени близо 36 700 без-
работни и заети лица
и в заетост – почти
14 900 безработни.

По Оперативната
програма Агенцията
по заетостта е изпла-

тила 377.8 млн. лв. към
31.05.2013 г.

От структурите на
Агенцията по заетос-
тта към 29.05.2013 г.
са подготвени и внесе-
ни в Договарящия ор-
ган искания за плащане
на обща стойност
332.4 млн.лв. Размерът
на верифицираните
средства към
29.05.2013 г. е 319.6
млн.лв.

Агенцията по зае-
тостта изпълнява
своите ангажименти
в съответствие с из-
готвен план-график за
подаване и верифици-
ране на искания за въз-
становяване на средс-
тва по проектите, из-
пълнявани по ОП “Р-
ЧР”. По този начин се
постига гаранция, че
България няма да загу-
би средства по двете
оси на оперативната
програма, управлявани
от Агенцията по зае-
тостта.Благодарение
на оптимизирането на
процедурите за от-
четност и създадена-
та организация на ра-
бота в Агенцията по
заетостта поетапно
се преодоляват заба-
вените плащания по
всички схеми за обуче-
ние и заетост.

Прогнозите до края
на година показват, че
ще бъде осигурена зае-
тост на повече от
260 000 безработни
лица, от тях - в реал-
ния сектор (първичен
пазар) - над 130 000 ли-
ца, в схеми по ОП “Р-
ЧР” – почти 73 000 ли-
ца, и по програми и на-
сърчителни мерки за
заетост по Национал-
ния план за действие
по заетостта – над 57
000 лица.
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БИЗНЕС ОФЕРТИ:
1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро
2. Търговски обект, Изток, топ-място,
200 кв.м, + градина 80 кв.м,
работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, до х-л Зора, ремонтирана- 12 900 лв.
2. Център, тх., пл., ет. 2, юг - 19 300 лв.
3. ул. Кракра, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ - 33 000 лв.
4. Център, ет. 3, ТЕЦ, тх, юг - 35 000 лв.
5. Пашов, ет. 3, започнат ремонт, юг - 25 000 лв.
6. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.
7. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, юг, ремонт - 27 500 лв.
8. Изток, ет. 1, ТЕЦ РVС - 21 000 лв.
9. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, отлична - 27 500 лв.
10. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 500 лв.
11. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 23 800 лв.
12. Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер., юг, след рамонт
13. Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ново строит., 72 кв.м, юг - 56 000 лв.
2. Център, ет. 2, тх., ТЕЦ, 2 тер., юг - 24 000 евро
3. ул. Кракра, ет. 4, тх., ТЕЦ, тер. - 23 500 евро
4. Ид.ц. , тх., лукс, обзаведен - по договаряне
5. Проучване, ет. 1, ет. 2, ет. 7 - по договаряне
6. Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, тх., пл. - 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 600 лв.
8. Тева, ТЕЦ, ет. 7/8, преустроен - 29 400 лв.
9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.
10. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., РVС - 35 000 лв.
11. Ю. Гагарин, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 35 500 лв.
12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс- 47 000 лв.
13. Албените, ет. 1, ТЕЦ, тер., добър - 30 800 лв.
14. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
15. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 28 800 лв.
16. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, топъл, вътрешен- 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 5, ТЕЦ, тер. - 31 500 евро
2. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро
3. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс- 43 800 лв.
4. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне
6. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.
7. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 18 000 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 - 85 000 лв.
3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,
по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро
4. Къща, Рударци, 2 ет., дв. 1 033 кв.м- 39 500 евро
5. Къща, над Болницата, сут. + ет., гараж- 53 800 лв.
6. Къща, Даскалово, над Пектин - 35 000 евро
7. Къща, с. Витановци, с доп. постройки,
дв. 700 кв.м - 19 300 лв.
8. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.
9. УПИ, с. Кладница, 540 кв.м - 10 500 евро
10. УПИ, 635 кв.м, с. Садовик - 4 900 лв.
11. УПИ 223 кв.м, Драгановец - 11 000 лв.
12. УПИ, 300 кв.м, Драгановец - 14 000 лв.
13. Парцел на Е-79 до път. възел Даскалово,
2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне
14. УПИ, 590 кв.м, над Автогарата - 19 800 лв.
15. ПИ, с. Рударци, 1 800 кв.м - 14 евро/кв.м
16. УПИ, 500 кв.м, до Профил., с проект- 15 500 евро
17. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,
с фургон, ток, вода, асфалт - 8 000 лв.
18. Вила, с. Пещера, на асф. път, дв. 1 дка- 13 000 лв.
19. Вила, Селищен дол, дв. 860 кв.м - 15 000 лв.
20. Къща, с. Негованци, 2 ет.,
нова масивна, дв. 1 100 кв.м - 20 000 евро
21. Парцел, с. Дивотино, 730 кв.м - 22 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Ю. Гагарин, ет. 5, преустр.- 150 лв.
2. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК,
ТЕЦ, нап. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Радомир, ет. 7/8, нап. обз. - 100 лв.
4. Помещение, гараж, до ул. Търговска - 80 лв.
5. Магазин, до ул. Търговска - 300 лв.

Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс, с обзавеждане, климатик, преустроена - 30 500 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 6, ТЕЦ - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
4. Гаросниера, Тв.ливади, ет.1, ч.гред., 59 кв.м, ТЕЦ - 22 500 лв.
5. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 1, добър вид - 22 000 лв.
6. Гарсониера, София, кв. Белите брези, ет. 4, 44 кв.м, лукс, ново стр., с обз. - 44 000 евро

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, около Печатницата, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 48 000 лв.
4. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 29 000 евро
6. Двустаен, Тева, ет. 5/8/, 2 тер., тип звезда, много добър вид 32 500 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 34 500 лв.
8. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 28 500 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 3, ул. Рашо Димитров, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 37 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, лукс, с обзавеждане, 2 тер., ТЕЦ, 96 кв.м - 52 000 евро
4. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, нов блок, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 100 000 лв.
5. Тристаен, ул. Кракра, ет. 2, лукс, 2 тер. ТЕЦ - 60 000 евро
6. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
7. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
8. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
9. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, Бл.Гебрев, ет.3/4/, 83 кв.м, тец, тер., тх. 45 000 лв.

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, с гараж, лукс, с 1/12 част от двор - 90 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, при Гаров район, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 160 кв.м - 72 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик - 60 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м - 85 000 лв.
5. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
6. Къща, Варош, 2 ет. + таван, ЗП: 81 кв.м, дв. 430 кв.м - 63 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 45 000 евро
8. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна кухня, 150 кв.м - 75 000 евро
2. Магазин, Център, 73 кв.м, с гараж, лукс - 140 000 лв.
3. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
4. Магазин, Пашов, 46 кв.м, ТЕЦ, тх. - 30 000 евро
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Пром. сграда, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 240 000 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.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер., нап. обзаведена, ремон, /става и за офис/ - 220 лв.
2. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен - 170 лв.
3. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 5, ТЕЦ, тер., необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Бл. Гебрев, 2 тер., без ТЕЦ, ет. 4 - 170 лв.
5. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., нап. обзаведен - 200 лв.
6. Етаж от Къща, Проучване, 80 кв.м, луксозен, нап. обзаведен, РVС - 300 лв.
7. Магазин, Център, 35 кв.м, лукс, около Болницата - 600 лв.
8. Магазин, Проучване, лукс, 40  кв.м - 350 лв.
9. Офиси, Център, луксозни, 30 кв.м, 15 кв.м - 300 лв.; 240 лв.
10. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
11. Хале, кв. Караманица, РЗП: 391 кв.м, с прилежащ терен 1 187 кв.м - 1 200 лв. /с ДДС/

Продава Апартаменти, в нова сграда, Пашов Боксониери, Двустайни
и Тристайни, напълно завършени с акт 16, луксозни, обзаведени - 500 евро/кв.м

E-mail:aldina_imot@abv.bg

 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. Тв. ливади, лукс, ремонт - 33 000 лв.
2. Център, ет. 7, ТЕЦ, тер., таван - 34 000 лв.
3. Тева, ТЕЦ, тер., ет. 7/н/ - 20 000 лв.
4. Мошино, ет. 7 /н/, ТЕЦ - 24 000 лв.
5. Изток, Албените, ет. 2, ТЕЦ - 24 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 46 000 лв.
2. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг, РVС, таван - 29 000 евро
3. Тв. ливади, ет. 1., ТЕЦ, тер - 30 000 лв.
4. Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
5. Пашов ет. 7, 1 тер. ТЕЦ - 30 000 лв.
6. Тева, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
7. Изток, Албените, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
8. Изток, ТЕЦ, 2 тер., тх., на пазара - 42 000 лв.
9. Изток, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
10. Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ТЕЦ, 3 тер., ет. 1 - 34 000 лв.
2. Пашов, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
3. Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.,
мн. добър, ремонт, РVС - 56 000 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., РVС - 40 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
6. Изток, 2 тер., ТЕЦ, лукс, ремонт - 50 000 лв.
7. Тева, ет. 1, без ТЕЦ - 28 000 лв.
8. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непреходен,
с части от магазин - 63 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, ТЕЦ, 3 тер., обзаведен - 200 лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5, обзаведен - 180 лв.

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. Двустаен, в Изток /Мошино/, ремонтиран
6. Двустаен, тухлен в Центъра, от ет. 2 до ет. 4
7. Голям тристаен в Центъра
8. Двустайни и Тристайни, Тева

1. Гарсониера, Изток, ет. 6, РVС - 23 000 лв.
2, Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 3, добър - 35 000 лв.
5 Двустаен, Изток, среден, 1 тер., ет. 5 - 25 000 лв.
6. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
7. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
8. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
9. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Спешно Къща, с. Прибой, с лятна кухня, дв. 800 кв.м - 9 500 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща, с. Кошарево, сутерен, етаж и тавански етаж,
гараж, пл., дв. 830 кв-.м - 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
16. Къща, Радомир, сутерен, ет. + нова сграда, пл. 32 кв.м,
работилница, гараж с канал, дв. 500 кв.м - 40 000 лв.
17. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, 376 кв.м, център, за жил. строителство - 50 000 евро
19. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
20. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
21. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
23. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
24. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
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1. Едностаен Център 55 м2, тухла, плоча, тераса - 23 700 евро
2. Едностаен, ЦГЧ, тх., тер., реновиран - 26 500 евро
3. Едностаен Пашов, ет. 7, РVС, преустр. в 2ст. - 13 700 евро
4. Едностаен Тева, ет. 4, тер, южен, за ремонт - 10 500 евро
5. Едностаен Тева, ет.5, ТЕЦ, преустр, лукс - 15 800 евро
6. Едностаен Мошино, ет. 7, РVС, реновиран - 12 800 евро
7. Едностаен Изток, ет. 5, тер., южен, реновиран - 14 300 евро
8. Двустаен ЦГЧ, ет. 1, тухла, тер,  РVС -28 500 евро
9. Двустаен ЦГЧ, ет. 8/10/, тухла, югозапад - 26 600 евро
10. Двустаен ЦГЧ, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, двойна тераса - 28 999 евро
11. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., за ремонт - 21 500 евро
12. Двустаен, ЦГЧ, ет. 6, тх., луксозно изпълнение - 39 900 евро
13. Двустаен, ЦГЧ, до бизнес клуб, ет. 2, ново стр. - 49 000 евро
14. Двустаен Тв. ливади, ЕПК, ет. 13/15/, лукс - 22 999 евро
15. Двустаен Пашов, ет. 6, ТЕЦ, РVС, две тер - 20 999 евро
16. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро
17. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран - 24 000 евро
18. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 8, ТЕЦ, тераса - 11 999 евро
19. Двустаен Бл. Гебрев ,ет. 2, тухла, без ТЕЦ - 15 800 евро
20. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 4, тераса, реновиран - 18 400 евро
21. Двустаен Бл. Гебрев, ет. 3, РVС, ЛО, тухла - 17 890 евро
22. Двустаен Юр. Гагарин -тип"Утинор", ет. 6, тераса - 23 000 евро
23. Двустаен Юр. Гагарин, 78 м2, ЕПК, ет.7, реновиран- 31 000 евро
24. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 1, удобен за бизнес - 21 500 евро
25. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3, РVС, тер, ТЕЦ - 18 500 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
Четиристаен, ЦГЧ, П. Каравелов, ет. 4, тх - 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. Гарсониера, Пашов, ет. 5 - 22 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 4, юг, тер., без ТЕЦ - 16 000 лв.
3. Двустаен, Проучване, ет. 2, подобр. - 37 000 лв.
4. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 3, 2 тер., тх., пл. - 60 000 лв.
5. Двустаен, ул. Струма, ет. 5, тх., пл., юг - 32 000 евро
6. Двустаен, Пашов, нов, ет. 5, лукс - 33 000 евро
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, юг, преустр., лукс, с гараж - 52 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 1, нов, юг, 1 тер., лукс - 35 000 евро
9. Двустаен, Мошино, нов, с гараж, ет. 4 - 63 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, тх., РVС - 29 500 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 2, ремонт, обзаведен, юг - 40 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт - 28 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 3, в добър вид - 30 000 лв.
14. Двустаен, Албените, ет. 8, преустроен - 33 000 лв.
15. Двустаен, Албените, ет. 6, преустроен - 34 000 лв.
16. Тристаен, ул. Кракра, 120 кв.м, ремонт - 60 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 8, мн. добър - 39 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 6, обзаведен - 52 000 лв.
19. Тристаен, Изток, Албените, ет. 3 - 41 000 лв.
20. Тристаен, Изток, Албените, ет. 1, непреходен - 45 000 лв.
21. Тристаен, Радомир, ет. 1, тх - 37 000 лв.
22. Четиристаен, Изток, до Кметството, 135 кв.м, тх., пл. - 45 000 евро
23. Mногостаен, СЦ, ново стр., 138 кв.м, лукс - 66 000 евро
24. Магазин, ул. Търговска, 60 кв.м - 180 000 евро
25. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 56 кв.м - 57 000 евро

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 20 кв.м - 400 лв.
2. Магазин, ул. Кракра, 80 кв.м - 400 евро
3. Магазин, Пашов, 53 кв.м - 350 лв.
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 20кв.м - 200 лв.
5. Офис, Изток, ет. 2, лукс - 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. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, РVС, преустр., ТЕЦ - 25 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 2, тх., пл., таван, гараж - 42 000 евро
4. Двустаен, ИЦ, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., юг - 42 000 лв.
5. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1, ет. 2, тер. - 55 000 лв.; 52 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 1, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван - 25 500 евро
8. Двустаен, ИЦ., 65 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тер., тх., пл. - 44 000 лв.
9. Двустайни, Проучване, ет. 1, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.; 37 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, с обзавеждане - 47 000 евро
13. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 36 000 евро
14. Тристаен, ул. Търговска, ет. 2 тераси, ТЕЦ, таван - 52 000 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 - 45 000 евро
19. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
20. Къща, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 164 кв.м, дв. 405 кв.м - 55 000 лв.
21. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
22. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, нап. обзаведена - 180 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 350 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ТЕЦ, нап. обзаведена - 270 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 5, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.
5. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен - 250 лв.
6. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, 53 кв.м, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ул. Лом, ет. 8, РVС, за ремонт - 22 000 лв.
3. Гарсониера, Албените, ет. 8, преустроена - 18 000 лв.
4. Двустаен, Димова махала, ет. 5, ЕПК, ТЕЦ - 31 000 лв.
5. Двустаен, Център, Кракра, тх., ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 3, тх., ТЕЦ - 37 000 лв.
7. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер. - 34 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 2, юг - 27 000 лв.
9. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 1 тер., ет. 7/8, добър, раб. асансьор - 30 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., 79 кв.м, ет. 3,
РVС дограма, ремонт, преустр., спешно - 26 000 евро
11. Тристаен, ул. Вардар, ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, тх., пл., таван, мазе - 36 000 евро
12. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 43 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, 93 кв., изток/запад - 43 000 лв.
14. Тристаен, София, кв. Лагера, ет. 2, ЕПК, 120 кв.м, РVС, за ремонт - 65 000 евро
15. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер. - 40 000 евро
16. 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
17. Къща, широк център, 2 ет. дв. 200 кв.м., 2 гаража - 50 000 лв.
18. Масивна къща, Църква, сут. + 2 ет., дв. 800 кв.м - 92 000 лв.
19. Къща, кв. Ралица, 700 кв.м, дв., сут. + 2 ет.,
лукс ремонт, застр. площ 95 кв.м - 58 000 евро
20. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
21. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 30 000 евро
22. 2- ри етаж от Къща, над Соф. шосе, тх., пл., 97 кв.м, сутерен
със стая, баня, тоалетна, мазе, гараж, дв. 250 кв.м, ремонт - 58 000 лв.
23. Стара Къща, Байкушева, ЗП: 60 кв.м, с УПИ-340 кв.м, ток, вода- 29 000 лв.
24. Къща, с. Катрище /Кюстендилско/, строена - 80 год.,
дв. 2 дка, лозе, черошова градина и др. плодни дръвчета - 49 000 лв.
25. Вила, с. Селищан дол, двор 1 дка, 2 ет. - 20 000 евро
26. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 39 евро/кв.м
27. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 30 евро/кв.м
28. УПИ, 330 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 20 000 лв.
29. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности
в района на Червена могила - 5 лв./кв.м
30. УПИ, кв. Клепало, 340 кв.м, ток, вода - 26 000 лв.
31. УПИ, 1 дка, с. Мещица, равен, близо до главен път - 10 000 евро
32. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало- 50 000 евро
33. УПИ 880 кв.м, с фургон, отлична панорама, Ковачевци - 7 500 евро
34. ПИ, на ВГМ, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м
35. Дворно място с Бунгало, 1 дка, Богданов дол, ток, вода - 18 000 лв.
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
 Център, оборудвано, след ремонт - 160 000 евро
37. Пром. хале, Караманица 400 кв.м., дв. 1 200 кв.м.,
термоизолиран панел, л.о. - 250 000 лв. /с ДДС/
38. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 45 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Изток, отличен, нап. обзаведен - 500 лв.

КУПУВА:
1. Къща в близките до Перник села - до 20 000 лв.
2. Двустаен, Изток, без ТЕЦ - до 35 000 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. Боксониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.

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

3. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 31 000 лв.

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

5. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 3, РVС, тер., eт. 5 - 21 000 лв.; 21 500 лв.

6. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 5, лукс, с обзавеждане - 26 000 лв.

7. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 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, Тв. ливади, ЕПК, ТЕЦ, ет. 13 - 30 000 лв.

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

12. Двустаен, Тева, ет. 3, ремонтиран, РVС - 27 500 лв.

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

14 Двустаен, Мошино, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер., РVС, преустроен - 30 000 лв.

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

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

17. Двустайни, Изток, ТЕЦ, ет. 6; ет. 7, лукс - 30 000 лв.; 31 500 лв.

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

19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 1, юг, РVС, с магазин - 35 500 лв.

20. Тристаен, Ид.ц., тх., 98 кв.м, ет. 7, непрех., РVС, тер., асансьор - 37 000 евро

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

22. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, тх., лукс, спешно - 33 200 евро
23. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристаен, Монте Карло, ТЕЦ, 2 тер. - 56 000 лв.
25. Тристайни, Проучване, ТЕЦ, непреходни - 32 000 лв.
26. Тристайни, Пашов, ТЕЦ, ет. 7/8/, асансьор - 40 000 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4 - 37 000 лв.; 35 500 лв.
28. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет- 1, ТЕЦ, подобрения - 42 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 2, тх., пл., до Пазара - 45 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ТЕЦ, ет. 5, 3 тер. - 35 000 лв.
32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 55 000 лв.
33. Къща, Църква, 2 ет., пл., дв. 900 кв.м - 65 000 лв.
34. Къща, Варош, 2 ет. х 140 кв.м, дв. 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

СПЕКТЪР
GSM  0898/255 800

Ул. “Търговска” 42, ет. 3, стая 2 /стария съд/

Кантора за недвижми имоти

1. Гарсониери, Ид.ц., без ТЕЦ - 16 000 лв.; 30 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, за ч.л.- 35 000 лв.
3. Гарсониера, кв. Кристал, РVС, отлична - 25 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 7/8/- 19 000 лв.; 26 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 3; ет. 4 - 18 500 лв.
6. Гарсониера, Тева, ет. 6, РVС, отлична - 25 000 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 5, РVС, юг, отл. - 25 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, РVС - 18 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., зад х-л Струма- 45 000 лв.
11. Двустаен, до Болницата, отличен, ет.2 - 45 000 лв.
12. Двустаен, до Болницата, ет. 1, тер. - 39 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 5 - 40 000 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, мазе, дв. - 25 000 лв.
15. Двустаен, Център, ет. 7/9/, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
16. Двустаен, Дараците, ет.4, вгр.кухня - 49 000 лв.
17. Двустаен, Дараците, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.
18. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, тер., отл.- 39 000 лв.
19. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ - 28 000 лв.
20. Двустаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
21. Двустаен, Тева, ет. 7/8, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
22. Двустаен, Изток, ет. 3; ет. 5 - 30 000 лв.
23. Двустаен, Изток, ет. 8; ет. 4 - 28 000 лв.; 35 000 лв.
24. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
25. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
26. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., отл.  - 62 000 евро
27. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер. за ч.л. - 60 000 лв.
28. Тристаен, ИЦ, ТЕЦ, тер., за ч.л. - 50 000 лв.
29. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ТЕЦ - 33 000 лв.
30. Тристаен, Изток, ет. 3; ет. 4 - 38 000 лв.; 57 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
32. Нова къща, до Соф. шосе - 52 000 евро
33. Къщи, до Соф.шосе - 40 000 лв., 67 000 лв.

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. Парцел, в Рударци

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

0887/884 095;
0888/503 237

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Тв. ливади,
ЕПК, ет. 4, тер., 60 кв.м

- 21 900 евро
/без посредник/
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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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

"ПЕРНИК"
тел. 076/60 28 94

дом. тел. 076/60 57 67
GSM 088 /8240 895

НИКОЛ
0886/149 700

0886/149 701

дом. 076/60 55 83
         076/60 58 11

новата сграда на ъгъла на ул. Кракра
и ул. Райко Даскалов - ет. 1

НИКОЛЕООД

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

ПРОДАВА:
1. ДВУСТАЕН,
ЦЕНТЪР, ЕТ. 5,

ТЕЦ, 3 ТЕР., НЕПРЕХ.,
ЮГ, РVС, ТАВАН,

НЕПОСЛЕДЕН ЕТАЖ
- 30 000 ЕВРО

Нов блок в Изток, между Ю. Гагарин и Бл. Гебрев,

апартаменти от 60 до 130 кв.м, без комисионна за купувача

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

0894/615 757; 0878/787 453

 сл.  076/59 28 66

1. Гарсониера, ул. Струма, ТЕЦ, ет. 2, юг - 36 500 лв.
2. ГАРСОНИЕРА, СЦ, ТХ., ПЛ., ТЕР., ЕТ. 6, ЮГ - 38 000 ЛВ.
3. Гарсониера, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 3 - 31 500 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 4, без ТЕЦ, с тер. - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Мошино, тх., ТЕЦ, тер. - 17 500 лв.
6. Двустаен, около Пазара, ет. 4 - 42 000 лв.
7. Двустаен, около Пазара, юг, тх., тер., ет. 6 - 39 000 лв.
8. Двустаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер., ет. 1, таван, мазе - 46 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, до Кметството, тх., пл., ТЕЦ, тер., отл. - 41 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 2, обзаведена, ТЕЦ - 180 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 1, обзаведена, без ТЕЦ, около Колелото - 160 лв.
3. Гарсониера, Изток, Ю. Гагарин, обзаведена, отлична - 180 лв.
4. Гарсониери, Изток до БИЛЛА, ет. 2, ет. 5 - 150 лв.
5. Двустайни, Център, обзаведени - 250 лв.; 200 лв.
6. Двустаен, Пашов, необз., ет. 2 , мн. добър - 160 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 4 и Гарсониера - 200 лв.
8. Двустаен, Изток, обзаведен, добър - 220 лв.

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Спешно Голяма Гарсониера, на Соф. шисе, ет. 2, 53 кв.м
 + таван 18 кв.м, тер., изолация, ремонтирана с ново обз. - 25 000 лв./коментар/
2. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 37 000 лв./коментар/
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 3, ЕПК, тер., юг - 35 000 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 - 25 000 лв.
7. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер. - 23 000 лв.
9. Гарсониера, с. Филиповци, Трънско, ет. 2, след ремонт - 4 000 евро
10. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 42 000 лв.
11. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  44 000 лв.; 38 000 лв.
12. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 46 000 лв.
13. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 48 500 лв.
14. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 40 000 лв.
15. Двустаен, Пашов, ет. 4 - 25 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 2, след основен ремонт - 33 000 лв. /с коментар/
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 32 000 лв.; 36 000 лв.
15. Двустаен, Мошино, ет. 5, преустр. в Тристаен,
и/з, след основен ремонт - 33 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 2, след осн. ремонт, с ново обз.- 39 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 60 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер. - 35 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Кошарево, център, сутерен + ет., двор 400 кв.м - 6 000 лв.
27. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
28. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
29. Къща, с. Извор, Радомирско, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
30. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
31. Гараж, Изток, със закупена земя до Т-маркет, 22 кв.м - 7 000 лв.
32. УПИ над Болницата, 450 кв.м - 24 000 лв.
33. УПИ, кв. Даскалово, 800 кв.м - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Димова махала, ет. 2, 2 тер., обзаведена - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, преустр. в Двустаен, обзаведена - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане - 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, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
7. Двустаеан, Изток, обзаведен, след осн. ремонт - 180 лв.
8. Офис, до Съда - 100 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 18 500 лв.
2. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, ремонт, преустроена, лукс - 46 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 29 800 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв
6. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 3 ТЕЦ, тер., непреходен - 41 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 28 000 евро
4. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, обзаведена, ремонт - 190 лв.
2. Помещение, Изток, 20 кв.м, сан. възел - 250 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Магазин, Изток, х 35 кв.м, санитарен възел - 200 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Вила, Рударци, дв. 752 кв.м,
РЗП: 240 кв.м, 4 ет. - 125 000 евро
2. Къща, Кладница, РЗП: 280 кв.м,
дв: 500 кв.м, санирана, PVC, + къща за
гости с РЗП: 40 кв.м, басейн- 170 000 евро
3. Къща, Сладк. коопер., тх.,
пл., самост., 2 ет., дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
4. Къща, с. Сопица, 3 ет., 700 кв.м,
нова, завършена - 40 000 лв
5. С. Ярджиловци, 3 стаи,
дв. 840 кв.м, равен - 22 000 лв.
6. Къща, Ковачевци, 3 ет.,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, Бобораци, дв. 1 дка, 2 ет. - 25 000 лв.
8. Къща, Прибой, нова,
2 ет., дв. 400 кв.м - 28 000 лв.
9. Вила, Рударци, дв. 595 кв.м,
2 ет., гараж - 58 000 евро

СПЕШНО КУПУВА:
1. Двустаен, Ид.ц. - до 30 000 евро
2. Тристаен, Център - до 40 000 евро
3. Двустаен, Изток - до 34 000 лв.
4. Боксониера, Център - до 32 000 лв.
5. Двустаен, Проучване - до 34 000 лв.

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 18 500 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, след ремонт,
среден, юг, 75 кв.м, ет. 5, с мет. врата,
сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 4,
по БДС, мет. врата, възлово място - 32 500 лв.
4. Двустаен, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 7,
асанс., ламинат, сменена дограма, усвоена тер. - 34 000 лв.
5. Двустаен, до 3-та Поликлиника, ет. 5,
РVС дограма, ламинат, плочки в коридора,
поръчкова кухня, преустроен - 37 500 лв.
6. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК, ет. 6, отличен- 29 000 евро
7. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
8. 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

0888/689 535
9. Офис, нова бизнас сграда, до Съда, 40 кв.м- 550 евро/кв.м
10. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен, витрини,
гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
11. 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:

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

СПЕШНО ГАРСОНИЕРА,
АЛБЕНИТЕ, РЕМОНТИРАНА,

САНИРАНА, РVС, ЮГ, С НОВО
ОБЗАВЕЖДАНЕ - 25 000 ЛВ.,

БЕЗ ОБЗАВЕЖДАНЕ - 22 500 ЛВ.

17 000 м2 площ!

Над 25 000 артикула!

За вашият ремонт!
САМО В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
ЗА МОДЕРНО СТРОИТЕЛСТВО

“МАЛ-МУК”
гр. Перник, ул. “Владайско

въстание”
тел: 076/67 22 23;67 22 24

e-mail: malmuk@abv.bg

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ

НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И
ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, Тева, ет. 4, ТЕЦ, ет. 2 - 23 000 лв.

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

4. Гарсониера, Изток, ет. 5, преустроена - по договаряне

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

6. Двустайни, Тв. ливади, тх., ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.; 27 000 лв.

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

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

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

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

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

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

13. Тристаен, ул. Търговска, ет. 1, 104 кв.м, тх., ТЕЦ - 41 800 евро

14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен - 45 000 лв.

15. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС, подобрения - 44 800 лв.

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

17. Тристаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., непрех. - 30 000 лв.

18. Тристаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ - 47 000 лв.

19. Къща, кв. Църква, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м, 2 ет. - 35 000 евро

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, над Автогарата, сут. + ет., 2 гаража,

РЗП: 140 кв.м, дв. 230 кв.м - 62 000 лв.

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

24. Къща, Кладница, 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 800 кв.м - по договаряне

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

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

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

28. Парцели, Рударци, 500 кв.м; 1 330 кв.м; 716 кв.м- 40 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

29. Парцел, Даскалово, Център, 630 кв.м, ток, вода - по договаряне

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера, Мошино, ет. 5, частично обзаведена - 110 лв.

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 6, ТЕЦ - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, УТИНОР, ет. 5, ТЕЦ, тер., юг - 38 000 лв.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ТХ., ЕТ. 7, 3 ТЕР., ТЕЦ, ЮГ - 42 000 ЛВ.
4. Двустаен, Ид.ц., на супер място, ет. 3, двойна тер., РVС изолация - по договаряне
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., ЕПК, ТЕЦ - 27 000 лв. или заменя за Гарсониера с доплащане
6. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
7. Двустаен, Изток, УТИНОР, ет. 6, преустр., обособен в мезонет - по споразумение
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ТЕЦ, ЮГ, ЛУКС, РЕМОНТ - 30 000 ЛВ.
9. Двустаен, Изток, в района на Кметството, тх. ТЕЦ, мазе, таван - 29 000 лв.
10. Тристаен, Ид.ц., ет. 1 ТЕЦ, ЗП: 78 кв.м, подходящ за офис, представителство и др. - 59 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., подобрения - 43 000 лв.
12. ТРИСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, НЕПРЕХ., РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЕН, РVС ИЗОЛАЦИЯ - 43 000 ЛВ.
13. Тристаен, Изток, ет. 1, ремонтиран, подходящ и за бизнес, обзаведен - 59 000 лв.
14. Четиристаен, Изток, тх.., ТЕЦ, тер., 110 кв.м, лукс ремонт - 45 000 евро
15. Къща, с. Забел общ Трън, 2 ет., РЗП: 160 кв.м, нова, раздвижена, дв. 848 кв.м - 50 000 лв.
16. Къща, Църква, над Кметството, 1 ет., пл., ток, вода, дв. 470 кв.м - 50 000 лв.
17. Вила, Дебели лак, нова, ЗП: 90 кв.м, комуникации, дв. 900 кв.м, масивна сграда - 30 000 евро
18. Партерно помещение, Център, нова сграда, 65 кв.м, ТЕЦ - 90 000 лв.
19. Парцел, Варош, 525 кв.м, комуник., готов проект за къща - 39 500 лв.
20. Парцели, с. Люлин, от 500 до 1 500 кв.м, добър достъп, равен, комуникации - от 10 до 19 евро/кв.м
21. Парцел, Мошино, на 2 ул., 1 000 кв.м, комуникации - 21 евро/кв.м
22. Парцел, Тева, 576 кв.м, със започнат нов строеж, съвр. архитектура, РЗП: 150 кв.м - 25 000 лв.
23. Земя в местността Войниковец, 1 500 кв.м - 15 000 лв.
24. Дворно място, Студена, център, 986 кв.м - 30 000 лв.
25. УПИ, Студена, 609 кв.м, ограден, равен, в близост ток и вода - 15 000 евро

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

СПЕШНО КУПУВА:

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

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

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

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

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

eliyon@abv.bg

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Боксониера, Изток, без ТЕЦ, топла вода - 16 500 лв.
3. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Красно село, ет. 2, 51 кв.м, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
5. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 2, 3, 4 - по договаряне
7. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
8. Радомир, ет. 2 - по договаряне; ет. 7, ет. 8 - 13 200 лв.
9. Помещение за бизнес, Център, 13 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 45 000 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. - 40 000 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. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
10. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 18 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Ид.Ц., 80 кв.м., тх., ТЕЦ, тер. - 56 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 33 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 95 000 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
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
5. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
6. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 13 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
11. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща- 10 000 лв.
13. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
16. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
17. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
18. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
19. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
20. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
21. Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м- 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Самостоятелна Боксониера, Байкушева - 70 лв.
2. Тристаен, София бул. България, кв. Г. Делчев, обз.- 400 лв.
3. Двустаен, Изток срещу Шел, ч. обзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, среден, юг, дългосрочно, ч. обз. - 190 лв.
5. II-ри етаж от къща, над Болницата, обзаведен - 140 лв.
6. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

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

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

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

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Тел: 0894/066 921

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустр. в Двустаен - 21 500 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 76 кв.м - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, 74 кв.м - 55 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7/н/, 2 тер., ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 1, тх., пл., 76 кв.м, РVС - 36 000 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 1, става за офис, дет. градина - 49 500 лв.
7. Къща, над Болницата, сут. + 2 ет., парцел: 330 кв.м- 60 000 евро
8. Къща, Проучване, сут. + 2 ет., дв. 400 кв.м - 45 000 евро
9. Парцел, над Автогарата, до 7-мо у-ще, 450 кв.м, на 2 ул. - 40 евро/кв.м
10. Парцел, 700 кв.м, с лице на 2 ул., Калкас - 17 евро/кв.м
11. УПИ, Център, 2 400 кв.м + ЗП: 1 300 кв.м - 250 000 лв.
игрална зала, банков офис и др. - 1 000 евро

КУПУВАМ ИЗГОДНО ОБРАБОТВАЕМА

ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО

ЦЕГРИЛОВЦИ, ОБЩ.ТРЪН.  ЦЕНА -

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОЛЕМИНАТА И

КАТЕГОРИЯТА.

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА 0889 623-146, 02/981-73-98.

- улуци
- саниране
- мазилки
- шпакловки
- гипсокартон
- обръщане на

- боядисване
- теракот
- фаянс
тел. 0876/945 423

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Място
за

реклама РVС
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CONTACT

ÍÈÊÎË

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 03 01 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/ 67 34 03

тел. 076/ 59 28 66 тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

тел. 076/ 60 26 26

ïåðíèøêè  èìîòè

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, тх.,
пл., юг,  - 19 300 лв.
2. Двустаен, Албените, ет. 1,

ТЕЦ, тер, килер - 30 800 лв.

1. Център, ет. 5, ТЕЦ, 3 тер., юг,
РVС, таван - 29 000 евро
2. Ид.ц., 2,98 кв.м, ТЕЦ, непрех.,

с част от магазин - 63 000 евро

1. Двустаен, Изток, ет. 5, тер., на
спирка - 23 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ет. 3, 2 тер., РVС,
напр. баня, ламинат - 35 000 лв.

1. Тристаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 2,
ТЕЦ,  3 тер.  - 47 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, ет. 3, лукс,

обз., климатик, преустр. - 30 500 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. Тристаен, Мошино, ет. 5, РVС,
подобрения - 44 800 лв.

2. Къща, Мошино, 1 ет., дв. 40 кв.м -
26 500 лв.

1. Къща в кв. Ралица, 700 кв.м, дв.,
сут. + 2 ет., лукс ремонт, застр. площ
95 кв.м - 58 000 евро

2. Двустаен, Център, Кракра, тх.,
ет. 4, 68 кв.м - 35 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Изток, ет. 1, ремонт  -  34 000 лв.

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

1. Двустаен, Център, тх., 75 кв.м,
ТЕЦ, юг - 43 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 25 000 лв.

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

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

1. 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, цел. достъп - 39 000 евро

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 голяма Гарсониера, на
Соф.шосе, ет. 2, 53 кв.м + таван, 18
кв.м, тер., изолация, ремонтерана, с
ново обз. - 25 000 лв. /с коментар/

1. Двустаен, Център, ул. От. Паисий, тх.,
ет. 7, 3 тер., ТЕЦ, юг - 42 000 лв.

2. Тристаен, Мошино, ет. 2, непрех., ремонт
и преустр., РVС изолация - 45 000 лв.

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, ет. 7/н/, ТЕЦ,
преустр. в Двустаен - 21 500 лв.

2. УПИ, Център, 2 400 кв.м, + ЗП 1300
кв.м - 250 000 лв.

Продавам Рено-Клио, 94 г., със
зимни и летни гуми, отлична  - 1
500 лв. - тел. 0886/841 508

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, це-
на по договаряне   – тел. 0879/88
20 55

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

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.
4, ЕПК, преустр. в Тристаен,  усвоена тер.
с алум. дограма, теракот,  с
обзавеждане, 21 900 евро /без
посредник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/
503 237

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

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

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

Фирма за бетонови изделия
“Софурбан”  кв. Мошино, търси
помощник счетоводител с
квалификация и компютърна
грамотност - тел. 0888/851 280; 076/
67 04 09

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

Продавам холна гарнитура /ди-
ван, 2 фотьойла, 2 табуретки, из-
годно - тел. 0896/788 784

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

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преустр. в
Тристаен, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, усвоена тер. с
алум. дограма, бар-плот, сводове, теракот,
с обзавеждане - 21 900 евро /без посредник/
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Място за вашата
реклама

1. Гарсониера, Изток, ет. 8, юг
- 18 000 лв.

2. Двустаен, Изток, до Кметството,
тх., пл., ТЕЦ, тер. отл. - 43 000 лв.

0888/874 595
Дава под наем

1.  Магазин, кв. Изток,
ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 64
06:30"Тази сутрин" - информационно предаване
09:30"Преди обед" - дневно токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" - кулинарно шоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Диво сърце" - сериал, еп. 71
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 97
16:00"Престъпления и страсти" - сериал, еп. 65
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 91
21:00"Далас" (2012) - сериал, еп. 9
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"С теб ми е добре" - сериал, еп. 21
00:00"Кости" - сериал, с. 5, еп. 22
00:50"Досиетата Х" - сериал, с. 4, еп. 20
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Големите загадки" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"Щастливи заедно" - сериен филм
15:00"Комисар Рекс" - сериен филм
16:00"Часът на Милен Цветков"
17:00"Имаш поща" - ток шоу
18:00"Сделка или не" - телевизионна игра
19:00Новините на Нова
20:00"Черешката на тортата" - тв шоу
21:00"Отмъщението" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Правителството" - сериен филм
23:45Новините на Нова
00:00"Травма" - сериен филм
01:00"Сделка или не" - телевизионна игра
02:00"Имаш поща" - ток шоу /п/
02:45"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Комисар Рекс" - сериен филм,

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно

05:50Дързост и красота -  /3181 епизод/п/

06:30Денят започва

09:00По света и у нас

09:10Денят започва с Култура

10:00По света и у нас

10:10Денят отблизо с Мария

11:30Бързо, лесно, вкусно

12:00По света и у нас

12:35Малки истории/п/

13:00Апартаментът с Марта Вачкова

14:00Сен Тропе - тв филм /298 епизод/

15:10Живот с Дерек - тв филм /11 епизод/

15:50Частен случай

16:00По света и у нас

16:10Новини на турски език

16:20Ретро следобед: "Ку-Ку"/п/

17:05Дързост и красота -  /3182 епизод/

17:30Още от деня

18:00По света и у нас

18:25Зелена светлина

18:30Още от деня

18:55Бедното малко богато момиче - тв

филм /6, последен епизод/

19:50Лека нощ, деца!: Маша и Мечокът

20:00По света и у нас

20:45Спортни новини

21:00Студио "Футбол"

22:00Футбол: Бразилия - Мексико,

00:00По света и у нас

00:10Студио "Футбол"

01:00Футбол: Италия - Япония,

03:00Апартаментът с Марта Вачкова

03:45По света и у нас /п от 20:00/

04:30Бедното малко богато момиче - тв

филм /6, последен епизод/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

смях и забава

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ден, скрил много

предизвикателства в
себе си. Днес ще имате

сили и желание да свършите много
от нещата, които сте отлагали.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе

много, но някои от не-
щата ще са на доста

висока цена. Вашата вътрешна при-
рода е да виждате истинската стой-

ност на нещата.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Днес преценете съ-

ществуващите въз-
можности, за да знаете какъв избор
да направите в професионалната

сфера.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес заложете на

обичайните, сигурни неща. По въз-
можност не се впускайте в нови
проекти. Ще имате нужда от ста-
билност, от добра храна, от добро

отношение.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Точно днес, в начало-

то на месеца, имате
нужда да видите какви ще са резул-
татите от вложениете усилия.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Мили и състрадателни

сте, но вършейки рабо-
тата на другите, им от-

немате възможността да се разви-
ват и учат сами уроците си. Пома-
гайте, вдъхновявайте.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ако искате да про-

дължите смело и сво-
бодно напред, трябва да сте гото-
ви да пожертвате страховете си.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на полярности-

те. Може да се изнена-
дате колко от нещата,
които казвате на дру-

гите, всъщност имате нужда да ги
кажете на себе си.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви

се иска да всършите
нещо, толкова по-

рядко ще го наричате работа. На-
мерете онези неща, които ви
правят истински щастливи.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Помагайте смело, но

само тогава, когато ви
поискат помощ. Днес ще имате
нужда да се съревновавате, да се
конкурирате, да играете.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Ще имате нужда от

сигурност и стабил-
ност и това ще ви во-

ди при взимането на решения.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще предизвиквате

околните с някои ваши
коментари. Днес не е
денят на шегата, но все

пак лесно ще се измъкнете от ситуа-
ция. По-важното е да получите
ценна информация.
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Виктория СТАНКОВА

Ìîæåõìå äà âçåìåì ìåäàë âúâ Âàðíà
Треньорът на 15-годишните волейболисти Мирослав Илиев пред в.”Съперник”

зултат се даде, той
остава.Това е лошо-
то….

- Лошо,лошо, шес-
то място в Бълга-
рия, като изключим
ръгбито, кой ли клуб
го има от Перник.

- Е, то по принцип е
добро класиране, не е
катастрофа, все пак
си е постижение, но
на мен ми се искаше
да вземем някакъв
медал. Нищо….

- Напоследък има-
те куп четвърти
места.Мисля,че все
някога ще стигнете
до медала, но при вас
нещата трябва да се
отпушат финансо-
во.Ситуацията при
вас е унизителна за
който и да е спортен
клуб,камо ли за най-
пернишкия клуб в мо-
мента. При вас всич-
ки, от деца до мъже,
са перничани.

- Наистина финан-
совата ситуация в
клуба е  доста…дели-
катна. Като пример,
всички треньори са
без заплата от 2012
година. Нашето съ-
ществуване е показа-
телно. И имаме пак
постижения, моите
волейболисти са шес-
ти, на колегата Ан-
гел Василев  са пети.
Но финансите не от-
говарят на пред-
ставянето ни.

- В основната шес-
тица на националния
отбор пък има двама
юноши на „Миньор”

- Да, това са ми
бивши съотборници.
И аз съм от този на-
бор – 1989/90. заедно

играехме със Светос-
лав Гоцев и Тошко
Скримов, радвам се
за тях….добре се
представят момче-
тата.

 - От тук нататък
каква е перспектива-
та за тези момчета.
Те догодина май-ще
играят в юноши
младша възраст?

- Да, така е, но
точно тези деца от
набор 1998 г.
мисля,че няма да има-
т проблеми. Те преди
две години пък играе-
ха срещу набор 1997
година и се предста-
виха добре, даже бе-
ше миналата година
и станаха седми в
Добрич. Разликата
е,че тогава играеше
Георги Якимов, кой-
то сега пак ще ходи
на сбор с национал-
ния отбор, мисля че
на 8-ми юли.

- Сега ви предстои
почивка. Ти обаче
продължаваш  с мал-
ки дечица и през
лятото в залата…

- Занимаваме се, за-
щото трябва да ги
запалим от малки.
Футболът е сериоз-
на конкуренция и за-
това ги взимаме от
втори-трети-чет-
върти клас. Не
трябва да ги чакаме
да пораснат много.

 - Завиждам ви за
ентусиазма. Какво да
ви пожелая?Хубаво
лято, заплати, спон-
сор…

- Ами това е добро
пожелание. Ако се
сбъдне, успехите са-
ми ще дойдат

Милка Михайлова -
шампион на Балканите
П е р н и ч а н -

ката Милка
М и х а й л о в а
стана балкан-
ска шампион-
ка по планин-
ско бягане на
първенството
в Румъния.
Това беше и
единственото
отличие за
България от
ш а м п и о н а -
та.Михайлова
измина дистанцията от 8 км за 64:51 мин
и изпревари с повече от две минути
втората Мария Данчи (Рум), която даде
време от 66:57 мин. Маринела Нинева
завърши 9-та, а Елена Ранчева е 12-та,
което ни отреди  трета позиция в отбор-
ното класиране. Шампионки са състеза-
телките на Румъния. При мъжете Шабан
Мустафа се нареди на четвърти, като да-
де време от 59:52 мин по 12 км трасе.
Победител стана Казан Денис (Тур) с
57:15 мин, а втори и трети са също пред-
ставители на Турция. Стоян Тевекелев е
6-ти, Радослав Димитров е 10-ти, а Кос-
тадин Кисьов  13-ти.Турция спечели от-
борната надпревара, а България завър-
ши на второ място. Христиана Брайкова
остана на едно място от медалите при
девойките, а Апостол Атанасов финиши-
ра шести при юношите.

„Светкавица”
си набеляза двама
от „Витоша”(ДД)

Бившият треньор на “Витоша” (ДД)
Валери Дамянов, който през пролетта
пое “Светкавица” (Търговище), е водил
преговори с двама състезатели на ди-
канчани - Даниел Стефанов и Йордан
Йорданов, които иска в Търговище.
“Мълниите” се нуждаят от млади класни
нападатели и затова Дамянов е разго-
варял с бившите си възпитаници. Вале-
ри Дамянов беше съвсем за кратко в
третодивизионния тим, защото получи
много скоро покана от „Светкавица”, но
още преди да си тръгне, е разговарял с
момчетата, като е обещал да ги вземе
при първия удобен случай, след като е
много доволен от представянето им в
Югозападната “В” група. Тимът на “С-
веткавица” е обезпечен финансово и
още през тази есен ще гони първото
място в “Б” група, за да може през про-
летта да спечели промоция за елитното
ни първенство. Междувременно стана
ясно, че и през новия сезон “Витоша”
ще бъде воден от Кириякос Георгиу.
Лятната подготовка на “Витоша” старти-
ра в средата на следващия месец на ба-
зата в Долна Диканя, като са предвиде-
ни и 8 контролни срещи. ”Витоша” за-
върши на 13-то място предишния сезон
в Югозападната „В” ФГ, на една пози-
ция от зоната на изпадащите. В края на
пролетния дял президентът Елинчо Ко-
лев обяви,че е намерил сериозен спон-
сор за следващото първенство. Друга
версия пък обединява „Миньор” и „Ви-
тоша”, за да могат перничани да вземат
лиценза на третодивизионния отбор.

В неделя приключи
държавното пър-
венство по волейбол
за 15-годишните
момчета. С 3 победи
и две загуби „Ми-
ньор” зае четвърто-
то място от 6 отбо-
ра в групата и не
стигна до финална-
та четворка, която
в понеделник разпре-
дели медалите в та-
зи възраст. Шампион
стана ЦСКА, следван
от „Виктория во-
лей” и „Черно море”.
За представянето на
перничани разговар-
яме с техния тре-
ньор Мирослав Ил-
иев.

- Миро, това би бе-
ше последната изява
за годината на ва-
шия клуб?

- Да, с това на
практика завършва
спортносъстезател-
ната година.

- Три победи и две
загуби, как го оце-
няваш и има ли око-
нчателно класиране
извън първата чет-
ворка?

- Мисля,че все още
не е обявено, но по
мои изчисления сме
на шесто място.

- Май не си много
доволен от своите
волейболисти.Зами-
нахте и ден по-рано,
разбра се,че родите-
лите са си платили
този ден по-рано от
престоя ,защото
клубът ви е в кош-
марно финансово
състояние. За стана-
лото в първенство-
то ще разкажеш ти…

- Всичко беше под-
готвено, наистина
един ден по-рано

дойдохме във Варна,
потвърждавам то-
ва, че родителите
си извадиха от собс-
твените пари, защо-
то наистина сме в
лошо финансово със-
тояние.Първият ни
ден се получи хубав
мач и надделяхме над
„Славия” с 3:0 гейма.
Вече втори ден има-
хме първи мач с
„Виктория волей”.
Те имат  много доб-
ра школа, развиват
я вече седма.-осма
година, разполагат и
с добри пари, пер-
спективни са им де-
цата. Спечелихме
гейм, после поведох-
ме и във втория с
15:9, но от там на-
татък като че ли
спряхме да играем и
се стигна до загуба-
та с 1:3. Свършихме
този мач към 16,00
часа, имахме малко
време да хапнем и
играхме втора среща
от  20,00 часа срещу
отбора на „Пи-
рин”(Разлог). Не е
удобна тази програ-
ма с два мача, особе-
но като втория е
късно вечерта. Пада
к о н ц е н т р а ц и я т а ,
въпреки че отбора
на „Пирин” сме го би-
ли и в Перник на об-
ластното, след това
пак ги бихме на зо-
налното първенс-
тво, но ,когато
трябваше да ги бием
на държавното, пад-
нахме. Тази загуба се
оказа и фатална за
нашия отбор, защо-
то на практика ни
изхвърли от четвор-
ката. На  другия ден
бихме домакините с

3:2 гейма.
- Те пък

нямаха загу-
ба до този
момент.

- Да, така
беше, това
им остана и
е д и н с т в е -
ната загу-
ба. В пос-
ледния ден
всичко се
з н а е ш е .
Стана ху-
бав мач сре-
щу „Левски
волей”, кой-
то спече-
лихме с 3:1.

Ние си имахме стара
закачка с  тях. Една
седмица преди пър-
венството на един
хубав турнир в Со-
фия, „Красимир Ди-
митров” те ни биха
на финала, но съдии-
те им удариха здра-
во рамо. Заканихме и
се,че ще вземем ре-
ванш точно на дър-
жавното първенс-
тво и го направих-
ме.Но загубата от
„Пирин” ни лиши от
влизане в четворка-
та.

- Каза, че твоите
момчета са готови
за медал…

- По моя преценка
бяха готови, но как-
во стана, дали не се
натрупа и умора.
ЦСКА стана шам-
пион ние сме имали
две контроли, бихме
се по веднъж, на
турнира „Красимир
Димитров” ги бихме
на полуфинал, но на
държавното пър-
венство какъвто ре-
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Те се представиха с пиесата „Боряна”

ЕДИН ДЕН ИСТОРИЯТА
НЯМА КАК ДА НЕ ОТБЕ-
ЛЕЖИ ЗНАМЕНАТЕЛНИЯ
ХОД НА ФЕНОВЕТЕ НА
„АТАКА”. Като истинско на-

родно опълчение хората на Волен Си-
деров от градове и села започват да
се стичат в столицата да бранят пар-
тийната си централа от протестиращи
тълпи. В новата ни история това се
случва за първи път и заслужава се-
риозно социално – политическо об-
яснение. От една страна явно силите
на полицията не са достатъчни да опа-
зят една сграда и един човек. В такъв
случай да си прави извод шефът на
полицията. От друга страна „Атака”
тръгва на атака, макар и под формата
на защита, повтаряйки в исторически
план създаването на така наречената
„оранжева гвардия” на земеделеца
Стамболийски. Последната си била
чиста партийна милиция с не много
чист имидж пред народа, обаче това е
било в миналото. Деветдесет години
по-късно историята се повтаря. Дали
като фарс или като истинска идейна
любов – кой да ти каже? Митинга-
джиите вероятно не четат историята.

НАРОДЪТ Е КАЗАЛ ЕДНА ХУБА-
ВА ПРИКАЗКА, ЧЕ ДОБРИЯТ СЪ-
СЕД Е ПО-ЦЕНЕН И ОТ БРАТ. Във
верността на това умозакючение кате-
горично се е убедил столичанин вила-
джия от Чуйпетлово. Бдителни ком-
шии проявили точно навреме чувство
на солидарност и информирали над-
лежно полицията, че крадец се е
вмъкнал във вилата с нечисти намере-
ния. Полицията си свършили работата
перфектно и изловили оня точно в
мига след разбиването на вратата и
преди да съумее да плячкоса каквото
и да е. След тоя показателен случай
виладжията явно е в почерпка, щото
е случил на добри съседи. Ако обаче
това е разковничето на успеха в бор-
бата с битовата престъпност – работа-
та е умряла. Щото има и друга народ-
на приказка:”Веднъж стомна за вода,
втори път стомна за вода, третият се
чупи”. А софиянецът да взима други
мерки, освен ремонт на вратата.

1219 юни 2013 г.

традиции, между лич-
ното си щастие и це-
лостта на фамилия-
та. Зрителите се рад-
ваха заедно с Боряна,
страдаха заедно със
стария Златил, весе-
лиха се заедно с без-
грижния Андреа. Сред
публиката имаше гос-
ти и участници във
фестивала от Англия,
България, Германия,
Естония, Израел, Ин-
дия, Иран, Ирландия,
Испания, Италия, Ки-
тай, Латвия, Македо-
ния, Румъния, Русия,
САЩ, Сингапур, Сло-
вакия, Словения, Тур-
ция, Узбекистан,
Франция, Хървтска,
Чехия, Югославия,
Южна Корея. Всички
те настръхнаха, кога-
то на сцената зазву-
ча тежка граовска ме-
лодия, след което се
изви весело хоро. Ап-
лодисментите на зри-

Виктория СТАНКОВА
Младите артисти

от ДЮТФ “Мускета-
рите” от Перник раз-
плакаха публиката на
15 Международен мла-
дежки театрален фес-
тивал “Време” във
Враца. За 15-то юби-
лейно издание на фес-
тивала в града на Бо-
тев се събраха млади
артисти от 15 дър-
жави, както и теат-
рални формации от
Перник, Стара Загора,

София, Русе и домаки-
ните от Враца. “Му-
скетарите” с ръково-
дител Ваня Михова,
които са редовни уча-
стници във фестива-
ла, този път се пред-
ставиха с класическа-
та българска пиеса
“Боряна” от Йовков.
Режисьор е Ваня Михо-
ва. Спектакълът по-
каза пъстрия бит на
българина - като ша-
рена черга. Публиката
с вълнение следеше

телите заслужиха Ве-
селин Милошев, Ма-
рия Томова, Радослава
Бързашка, Филип Пау-
нов, Денис Симеонов,
Цветелина Железова,
Иван-Алексндър Дой-
чев, Мирослав Искре-
нов, Йордан Троянов и
тяхната ръководи-
телка Ваня Михова.
“Това беше много доб-
ро!”, “Настръхнах!” - с
такива коментари из-
лизаха зрителите от
залата.

ДЮТФ “Мускетари-
те” е създадена към
ОДК Перник през 2000
г. от Ваня Михова -
главен художествен
ръководител. Предпо-
читан жанр е коме-
дията. В репертоара
на групата има пиеси
на Е. Шварц,С. Михай-
лов, В. Манафова, И.
Остриков, В. Петров
и редица малки теат-
рални форми.

Предотвратиха кражба
в Чуйпетлово

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи предотвратиха

кражба от вила. Служителите на еда са
задържали криминално проявен мъж.

В първия работен ден на седмицатат
във Второ районно управление на Об-
ластната дирекция на МВР е бил пода-
ден сигнал, че неизвестно лице е
влязло в частен двор в село Чуйпетло-
во и най-вероятно извършва кражба от
къщата там. Служителите на реда реа-
гирали незабавно и успели да задър-
жат на място криминално проявения
Р.Г. на 37 години, жител на областния
град. При последвали процесуално-
следствени действия е било установе-
но, че е разбита входната врата на ви-
ла собственост на столичанин, но по
негови данни кражба не е извършена.

Работата по документиране на случая
продължава.

Бистриха проблемите на
убежището и миграцията

Любомира ПЕЛОВА
В МВР се проведе публична консултация

с неправителствени организации, които ра-
ботят в сферата на вътрешната сигурност,
убежището и миграцията. Основната цел на
консултацията е осигуряване на прозрач-
ност и обратна връзка с неправителствени-
те организации в контекста на планирането
на следващия период по двата фонда на
Европейската комисия - „Вътрешна сигур-
ност” и ”Убежище и миграция”, съобщиха
от пресцентъра на вътрешното министерс-
тво.

С решение на МС МВР е определено за
водещо ведомство по отношение на прог-
рамирането в областите по тези фондове и
Дирекция „Международни проекти” е нато-
варена с планирането на конкретните дей-
ности.

Общата финансова рамка по отношение
на двата фонда  на ЕК - „Вътрешна сигур-
ност” и „Убежище и миграция” е за близо 4
млрд. евро. За периода 2014-2020 г. за Бъл-
гария е определена индикативната цифра
от 11,5 млн. евро за фонд „Убежище и миг-
рация” – разясни Кирчо Киров, директор на
Дирекция „Международни проекти”  в МВР.

Общата цел по този фонд е осигуряване-
то на ефективно управление на миграцион-
ните потоци със специфични цели укрепва-
не и развиване на общата европейска сис-
тема за убежище, подпомагане на законна-
та миграция; ефективни стратегии за трай-
но връщане в страните по произход; раз-
пределение на отговорностите между дър-
жавите-членки, по-специално по отношение
на най-засегнатите от потоците на мигра-
цията и убежището.

С представителите на неправителствени-
те организации бяха обсъдени заложените
пироритетни действия. След анализ и обо-
бщаване, предложените от тях становища
по конкретните дейности ще бъдат включе-
ни към предстоящия в края на този месец
доклад до ЕК по ключови политически въп-
роси и очаквани резултати, свързани с убе-
жището и миграцията.

Любомира ПЕЛОВА
Столичанка получи

условна присъда за
неправомерно точе-
не на пари от дебит-
ната карта на нейна
приятелка – перни-
чанка. Наказанието
което наложи Пер-
нишкият окръжен
съд е лишаване от
свобода от 3 години,
с петгодишен изпи-
тателен срок.

Мартина Йолова е
извършила престъп-
лението във време-
то от 11-ти до 23-
ти февруари минала-
та година. Безработ-
ната столичанка из-
вършила 10 транзак-
ции с карта, собс-
твеност на  нейна
приятелка от Пер-
ник, без съгласието
й.  Пострадалата да-
ла на Мартина де-

битната си карта, за
да й тегли пари, за-
щото тя била със
счупен крак и не мо-
жела да се движи.
Покрай поръчаните
суми обаче „добра-
та” дружка се погри-
жила и за себе еси,
теглейки за лични
нужди 3100 лева.

Освен условната
присъда лишаване

от свобода, перниш-
ките  магистрати
са наложили и глоба
именно в такъв раз-
мер на подсъдима-
та, която ще
трябва да заплати и
140 лева разноски
по делото.

Присъдата подле-
жи на обжалване
пред Софийски апе-
лативен съд.

 

Три години условно за
източена дебитна карта

как тъжната къща на
Златил изведнъж се
озари от любовта и
красотата. На сцена-
та всеки от героите
трябваше да направи
своя избор - между бо-
гатството и чес-
тността, между лю-
бовта и семейните

Зоя ИВАНОВА
В момента заедно

със съсловните ор-
ганизации разработ-
ваме предложения
към НЗОК и тогава
съвсем конкретно
ще обясним как мо-
гат да се премахнат
лимитите за направ-
ленията.Това обясни
пред медиите в пар-
ламента здравният
министър д-р Таня

Андреева. Примерно,
сега за болните от
диабет се изписва и
се подава към касата
инсулин без да има
регистър за диабе-
тиците. Питам се
кой може да защити
това и дали точно
тези бройки и тера-
пии са адекватни на
хората, които имат
нужда от подобно
лечение, коментира

Андреева. Това е пов-
семестно.

Единственият ре-
гистър, който при-
лично работи и може
да се усъвършенс-
тва е регистърът за
онкозаболяванията.
Никои други от со-
циално значимите за-
болявания нямат ре-
гистри - нито при
астмата, нито при
диабета и т.н.

Обмислят премахването на лимитите


