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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

лигиозна тематика.
Идеята за градежа на
храма в памет на заги-
налите във войните
се ражда в началото
на миналия век. Пър-
воначалният архи-
тектурен план бил
изготвен през 1907г.
от руския архитект
Смирнов, един от
тримата проектира-

Любомира ПЕЛОВА
За голям църковен

празник се готвят
брезничани. В неделя
местният храм
„Св.Георги Победоно-
сец” ще посрещне
своята 65-та годиш-
нина с тържествена
литургия, след която
малчугани ще реци-
тират стихове на ре-

нето на забраната
за запалване на сухи
треви и стърнища
е основна причина
за голяма част от
тях. В повечето
случаи причините-
ли на тези пожари
са самите собстве-
ници или ползвате-
ли на такива пос-
традали от огъня
имоти. Липсата на
реална преценка от
тяхна страна за
конкретните ат-
мосферни условия
води до прераства-
не на запалването в
сериозен пожар.
Обикновено в бли-
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Предимно
слънчево

Нужно е повече внимание преди началото на жътвата

Професионални
работи

Освен професионални поли-
тици, България вече роди и професионал-
ни протестиращи. Ходят всеки ден по
телевизиите да обясняват колко са
граждани и че тяхното мнение трябва
да се чуе. Което означава, че възниква и
професията „гражданин”. И в крайна
сметка – България има осем милиона
професионални граждани, ако броим и
тия в чужбина.

Тогава защо критикуват кабинета на
Орешрски, че не бил професионален? Най-
малкото и в него има професионални
граждани. И най-интересното е, че граж-
даните започват да разбират от всичко
и да се поставят над законите. Щото
държавата била тяхна. Така благоевград-
чани си вмениха в дълг да влизат по всяко
време в кабинета на областния управи-
тел, за да го проверяват работи ли. А
пловдивчани се чувстват страшно оби-
дени, че техният областен е безпартиен,
та не могат да го бият с партийната
книжка по главата. Явиха се професионал-
ни фейсбукаджии, че даже и спортисти,
които ги събира мрежата.

При толкова професионалисти, Бълга-
рия е обречена да преуспее. Стига всеки
да си върши професионално работата.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Любомира ПЕЛОВА
Повишаването на

т е м п е р а т у р и т е
през летния сезон
значително увелича-
ва вероятността
от възникване на по-
жари. Предстояща-
та жътвена кампа-
ния от своя страна
също предполага по-
вишена пожарна опа-
сност.

Извършеният ана-
лиз на възникнали-
те пожари през по-
жароопасния сезон
на предходната и
началото на нас-
тоящата година по-
казва, че неспазва-
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Преп. Наум
Охридски. Св.

свщмчк Методий,
еп. Патарски

Миряни в Брезник готвят
своя църковен празник

На страница 12

ли храм-паметника „А-
лександър Невски” в
столицата. Двадесет
години по-късно той
е преработен от бъл-
гарския  архитект
Кантарджиев. Граде-
жът на храма започва
през 1928 година и
около 1944 г. гру-
бият строеж, без
камбанарията е прик-
лючен. Още четири
години по-късно, едва
на 21 юни 1948 годи-
на, черквата е осве-
тена.

През 2012 година е
изградена камбана-
рията на храма, а в
навечерието на го-
дишнината е монти-
ран нов полилей. Чер-
квата събира до 700
души. Архиерейският
трон в нея е принад-
лежал на царския дво-
рец.

зост до запалените
стърнища има сел-
скостопански или
горски насаждения,

вследствие на раз-
пространението на
огъня в тях иконо-
мическите и еколо-

гични загуби ста-
ват значителни.
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Èáðàõèì Êóðïåéîâè÷ ñ èçëîæáà â ñòîëèöàòà
Художникът е редовен участник на пленера в Рударци
Виктория СТАНКОВА

Художникът от Чер-
на гора Ибрахим Курпе-
йович откри изложба в
София. Картините на
твореца са подредени в
сградата на Културно-
информационния цен-
тър в столицата на ул.
„Париж“ №1. Изложба-
та е съвместна ини-
циатива на Художес-
твената галерия в Пер-
ник и Културно-инфор-
мационния център на
Столична община.Из-
ложбата показва свежи
багри и родни балкан-
ски образи. Картините
са рисувани през раз-

лични периоди. Обедин-
ява ги свежото усеща-
не за живота и позна-
тите образи и теми,
които прозират в
творбите въпреки аб-
страктния им харак-
тер. „Трябва да се рад-
ваме на живота“, спо-
дели художникът и та-
зи негова радост
струи от всяка негова
картина.Изложбата ве-
че бе показана в гале-
рия „Кракра“ в Перник.
Художникът е госту-
вал няколко пъти в то-
зи град като участник
в традиционния живо-
писен пленер, организи-

„Моят дом е моята крепост“
обсъждаха ученици
Виктория СТАНКОВА

„Моят дом е моята
крепост“ бе темата,
която ученици от
10-то ОУ “Алеко Кон-
стантинов”. Под
формата на забавни
игри и занимания
участниците в клуб
Семейните празници

като игра, създаден
по проект „УСПЕХ“
ученици споделиха
своите представи за
семейството, дома и
взаимоотношения-
та. Децата рисуваха,
рецитираха, диску-
тираха и показаха
впечатляваща креа-

ГЕРБ Перник не приема
оставката на Николов

Зоя ИВАНОВА

Ясна офертата за
оценителски доклади

Силвия ГРИГОРОВА
Отворено е ценовото предложение на

участника в процедура за възлагане на об-
ществена поръчка с предмет: „Изготвяне
на оценителски доклади от независим оце-
нител, определящи равностойното парично
обезщетение за имоти и части от имоти –
собственост на физически и юридически
лица при принудително отчуждаване за из-
граждане на инфраструктурни обекти с ин-
веститор Агенция „Пътна инфраструктура”.
Това информираха от Агенция „Пътна ин-
фраструктура”. От там поясниха, че цено-
вото предложение на „ХЕМУС КОНСУЛТ“
ЕООД включва:  за поземлени имоти земе-
делски фонд без трайни насаждения – 35
лв. без ДДС единична цена за всеки обект
поотделно; за поземлени имоти земедел-
ски фонд с трайни насаждения – 38 лв. без
ДДС единична цена за всеки обект поот-
делно; за урбанизирана територия - 35 лв.
без ДДС единична цена за всеки обект
поотделно; за поземлени имоти в горски
територии – 35 лв. без ДДС единична цена
за всеки обект поотделно.

Детенце на три години
заболя от салмонелоза

Зоя ИВАНОВА
Три годишно дете от Перник е нас-

танено в Инфекциозното отделение
на пернишката многопрофилна бол-
ница с диагноза салмонелоза, съоб-
щават от регионалната здравна ин-
спекция. За миналата седмица  са
регистрирани 40 случаи на остри рес-
пираторни заболявания , заболяе-
мост 49,88 на 10 000 души, срещу 23
случаи, заболяемост 28,68 за пред-
ходната седмица.

Има 3 случая на ентероколит, сре-
щу 3 за предходната седмица. За-
боляха 3 деца във възрастовата гру-
па 1-4 г. Случаите са регистрирани в
град Перник. Болните са приети за
лечение в ИО на МБАЛ – Перник.

Мъж на 30 г. от гр. Перник се леку-
ва в инфекциозното отделение от ос-
тър вирусен хепатит А.

35  са случаите на варицела , сре-
щу 20 за предходната седмица. 33 от
случаите са регистрирани в община
Перник и 2 случая в община Радо-
мир. Всички болни се лекуват амбу-
латорно от ОПЛ. Състоянието на кон-
тактните се следи от личните им ле-
кари.

През седмицата в Д НЗБ са извър-
шени 43 проверки, от които 33 по
спазване на противоепидемичен ре-
жим на работа и 10 по спазване на
забраната за тютюнопушене.

ран в с. Рударци. Оста-
нал очарован от атмос-
ферата и обича да се
връща тук, за да срещ-
не своите стари прия-
тели.Курпейович е ро-
ден през 1960 г. близо
до Рожае. Завършва
академия за изящни из-
куства в Сараево. Има
10 самостоятелни из-
ложби и участия в над
100 сборни експозиции.
Участва в множество
международни пленери.
Член е на Съюза на ху-
дожниците в Черна го-
ра. Носител е на мно-
жество награди за свои
творби.

Политическа партия ГЕРБ Перник катего-
рично стои зад кмета на Трън Станислав
Николов  и всичко, което той е направил ка-
то успешен кмет, издигнат от тази полити-
ческа сила. От партията са се съобразили с
оставката която той даде, но това не значи
че я приемат – каза вчера на пресконфе-
ренция народният представител от ГЕРБ
Ирена Соколова. Николов подаде оставка
преди няколко седмици заради конфликт
на интереси и разразилия се скандал със
сключването на фиктивни договори за аре-
нда с починали хора. Мотивът му за оттегл-
янето бе, че иска да изчисти името си.„Лич-
ното ми мнение е, че ако има някой, който
ще остане в историята на Трън, е именно то-
зи кмет. Станислав Николов направи града
туристическо място.  Той сам направи избо-
ра си да изчисти името си и след това може
и отново да влезе в политиката”, каза об-
ластната координаторка на ГЕРБ д-р Вяра
Церовска.

Математици от Перник
на световно първенство

Виктория СТАНКОВА

Математици от цял свят ще се съберат в
Бургас за Световното първенство по матема-
тика. Сред тях ще има и перничани. Състеза-
нието BIMC 2013 е най-престижната проява от
подобен характер и за първи път се провежда
на територията на Европа. Досега домакини на
форума са били Тайван, Тайланд, Индонезия и
Китай. Очаква се в Бургас да се съберат око-
ло 1 000 топ математици от цял свят, сред кои-
то отбори от Южна Африка, Филипините, САЩ,
Канада, Холандия, Румъния, Русия, Зимбабве,
Виетнам, Мексико, Япония и Корея. Домакини-
те от Бургас ще се представят с четири отбора.
България ще бъде представена и от математи-
ци от другите градове в страната.

11-членно международно жури ще оценява
състезателите. Четирима от членовете са бъл-
гари, а сред тях е бургазлията и участник на
формата на състезанието през 2007 г. в Хонг
Конг – Владислав Емилов.

Медалите и купите за победителите ще бъ-
дат осигурени от Министерството на образова-
нието.

Освен да участват в математическите състе-
зания, участниците във форума ще имат въз-
можност да се включат в специално органи-
зирани за тях спортни и забавни игри и ек-
скурзии. Резултатите от математическото със-
тезание ще бъдат обявени на 4 юли, когато ще
бъде и награждаването на победителите.

тивност. Предста-
вителната изява на
клуба се проведе във
фоайето на РМД Мо-
шино, където любез-
ните домакини бяха
създали прекрасни ус-
ловия за творчество
и забавление на деца-
та.

И седемметровият кръст не
опази черквата в Дивотино
Любомира ПЕЛОВА

И седемметровият
кръст, издигнат на
връх Чучул в планина-
та Люлин и осветен
преди пет дни, не
предпази пернишкото
село Дивотино от но-
ва трагедия. Черква-
та в селото, което бе
в епицентъра на зе-
метресението мина-
лата година, е рухна-
ла, алармира кметът
Румен Сергиев. Хра-
мът, носещ името
„Рождество Христо-
во” се намира в гро-
бищния парк на село-
то. Той е на 142 годи-
ни и е обявен за па-
метник на културата.
Заради огромните ще-
ти от труса на 22
май м.г., когато зем-
ята се люля със сила
5.8 по Рихтер и серия-
та последвали вто-
рични трусове, чер-
квата, която е със
срутен покрив и пад-
нала стена,  е била об-
явена като опасна и
затворена за богослу-
жения.

От месеци чакам
проекта за укрепване,
се оплака кметът Сер-
гиев. Преди два дни
от администрацията
в община Перник са

му казали, че той е го-
тов и е предаден в
Министерството на
културата. “Цял къс-
мет е, че храмът рух-
на сега. Част от от-
ломките са се стова-
рили върху няколко
гроба. В събота е За-
душница и ако бедата
се случеше тогава,
можеше да има и пос-
традали”, не крие при-
тесненията си диво-
тинския кмет. Той е
извикал екипи на “По-
жарна безопсност и
защита на население-
то”, за да обезопасят
района.

Вчера в селото оча-
кваха архитекти,
конструктури и пред-
ставители на Между-
ведомствената коми-
сия да посетят чер-
квата и да предприе-

мат спешни мерки за
нейното укрепване.

Храмът в Дивотино
е един от десетките,
пострадали от раз-
люлята се на 22-ри
май м.г.земя. Част от
тях, включително и
централната черква
„Св.Иван Рилски” в
Перник, бяха ремонти-
рани и укрепени. Дока-
то обаче държавната
власт се натутка и
реши да укрепи и запа-
зи културният па-
метник в Дивотино,
той е на път да пов-
тори съдбата на дру-
га обявена за памет-
ник на културата
сграда – тази на Гим-
назията по облекло и
туризъм в Перник,
която бе обявена за
опасна и затворена
завинаги.
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Това каза вчера народният представител Ирена Соколова

Спешните мерки на
Пламен Орешарски

Зоя ИВАНОВА

Зоя ИВАНОВА
„ПП ГЕРБ за пореден

път категорично
заявява, че нямаме на-
мерение да яхваме
справедливия про-
тест на българските
граждани. Всякакви
други внушения са не-
състоятелни и са
проява на паническия
ужас, който БСП из-
питва от ситуация-
та, че в парламента
остава новата Тройна
коалиция и всички мас-
ки ще паднат. Напус-
кайки днес  българския
парламент, от ПП
ГЕРБ ясно ще покажем
на всички български
граждани и на евроат-
лантическите парт-
ньори, кои са хората,
които предадоха на-
ционалния интерес.
Ние отказваме да бъ-
дем съучастници в
схемата на Тройната
коалиция, която влезе

в управлението, за
да осребряват еди-
нствено корпора-
тивни интереси, на
което българските
граждани се проти-
вопоставиха.”Това
каза днес на прескон-
ференция народният
представител от ПП
ГЕРБ-Перник Ирена
Соколова.” Ще изпол-
зваме всички меха-
низми на Конститу-
цията и законите да
се противопоставим
на опитите на БСП и
ДПС с помощта на
„Атака” да омалова-
жат скандалната си-
туация около назна-
чаването на предсе-
дателя на ДАНС и да
го реабилитират ка-
то го върнат в пар-
ламента. ГЕРБ ще се-
зира Конституцион-
ния съд за връщане-
то на Делян Пеевски
като депутат,каза

още народният пред-
ставител от ПП
ГЕРБ-Перник Ирена
Соколова и допълни:
„ГЕРБ иска нови пар-
ламентарни избори,
но не по този Избо-
рен кодекс. Парламен-
тарната група на
ГЕРБ ще  влиза в пле-
нарна зала само кога-
то има активна пар-
ламентарна дейност
по промяна на избор-
ното законодателс-
тво.

Ще внесем предло-
жение за създаване на
временна парламен-
тарна комисия с уча-
стието на полити-
чески партии, непра-
вителствени органи-
зации и граждани, за
максимално консенсу-
сен проект за пром-
яна на Изборния ко-
декс. Ще настояваме
да бъде създаден ман-
дат за гласуващите

наши сънародници из-
вън страната, за да
не се стига до прераз-
пределение на техни-
те гласове.

Трябва да бъдат да-
дени равни възмож-
ности на независими-
те народни предста-
вители, да се намали
изискуемият брой
подписи в подписка-
та, да бъде намалена
и сумата за регистра-
ция в ЦИК. Ще нас-
тояваме в Изборния
кодекс да бъдат запи-
сани правилата, опре-
делящи методиката
за отчитане на из-
борните резултати,
ще настояваме под-
готовката за отпе-
чатването на избор-
ните книжа, протоко-
ли и бюлетини да бъ-
де подменена, изцяло
да бъде възложено на
печатницата на БНБ,
както и за строга от-
четност и ясно раз-
писани правила за от-
говорностите при
реализация и прик-
лючване на този про-
цес.”

Още веднъж заяв-
яваме,че категорично
подкрепяме много-
хилядните искания за
предсрочни избори,
но не приемаме те да
бъдат организирани
и приемани по сега
действащите прави-
ла в Изборния кодекс.

Поемаме отговорнос-
тта си за някои несъ-
вършени решения в
изборното законода-
телство, но е факт,
че част от правилата
трябва да бъдат из-
менени, както хората
протестиращи искат
това да се случи,каза
още г-жа Соколова

„ПП ГЕРБ и Парла-
ментарната група на
ГЕРБ нямат участие в
организирането на
справедливите про-
тести на български-
те граждани, възник-
нали във връзка с нео-
добрението на начи-
на, по който се случ-
ват нещата в българ-
ския политически жи-
вот. В протеста на
българските гражда-
ни става ясно и вид-
но, че не са резултат
от организирани пар-
тийни централи, та-
ка както се опитват
да внушават полити-
чески лидери със
своите несъстоятел-
ни твърдения.Ние
сме готови да се вър-
нем в парламента са-
мо при обсъждането
на Избирателния ко-
декс, което означава,
че няма да се регис-
трираме и няма да по-
лучаваме възнаграж-
дения”,каза в заклю-
чение народният
представител от ПП
ГЕРБ-Ирена Соколова.

Искат платено обучение
и в държавните ВУЗ-ове

Виктория СТАНКОВА
Министърът на образованието про-

фесор Анелия Клисарова предвижда
да бъде усъвършенствана системата
на делегиран бюджет в училищата.

Финансирането ще се извършва не
само следвайки броя на учениците,
както е сега, но и във връзка с качес-
твото на образованост, показано от
децата от 4-ти до 7-ми клас на вън-
шното оценяване. Според нея в учи-
лищата с малко ученици този подход
ще е много полезен, за да може да
се повиши възнаграждението на пре-
подавателите, чиито ученици са пока-
зали добри резултати. Друго намере-
ние на министър Клисарова е да вър-
не престижа на учителската профе-
сия.

Професор Анелия Клисарова доба-
ви и че трябва да се засили профе-
сионалното образование. Тя обеща,
че ще настоява в държавния бюджет
да има достатъчно пари, за да осъ-
ществи намеренията си. В момента се
правят разчети за това колко средс-
тва ще са необходими. “Необходимо
е постепенно модернизиране на
някои училища, включително и ре-
монти.” Идеята на новия просветен
министър да се върнат лекарите в
училище е основно да може те да из-
вършват профилактиката сред деца-
та. Тя поясни, че един лекар може да
обслужва две и повече училища, в
други да има само медицинска сес-
тра, всичко зависи от броя на учени-
ците.

„Движение България на гражданите“
за промени в Изборния кодекс
Зоя ИВАНОВА

В безпрецедентна-
та политическа криза
и хиперинфлация на
доверие, в която пар-
тийният картел на
ГЕРБ, БСП, ДПС и „А-
така“ вкара България,
п р о т е с т и р а щ и т е
граждани ясно заяви-
ха, че това правителс-
тво е нелегитим-
но.Хората, излезли на
улицата, изразяват
автентичната демок-
рация, която отказва
да търпи задкулисие-
то, олигархията и до-
говорките на партий-
ния картел, това се
казва в разпростране-
но мнение на партия-
та на Меглена Кунева.

Ние, от „Движение
България на граждани-
те“, давайки своя при-
нос към позитивния
дневен ред на страна-
та, отправяме пред-
ложенията за проме-
ни, за които настоя-
ваме пред управлява-
щите от 2011 година:

Промени в Избор-
ния кодекс, които да

доведат до изчиства-
не на изборните спи-
съци от „мъртви ду-
ши“, въвеждане на ма-
шинно гласуване и
последващо електрон-
но гласуване, активна
регистрация и равни
възможности за гла-
суване на българите в
страната и чужбина,
защото нови избори
без промяна на прави-
лата са безсмислени.

Избори преди въ-
веждане на тези про-
мени ще върнат ГЕРБ
във властта или ще
възпроизведат нас-
тоящото статукво,
което на практика са
двете различни лица

на олигархията и зад-
кулисието.

Чиста медийна сре-
да с гаранции за спра-
ведлив медиен достъп
и ясни правила за по-
ведение на партиите
и медиите в изборния
процес.

При очевидно греш-
ните постановки на
Изборния кодекс, ос-
тавени от предишно-
то Народно събрание
със същите партии в
него, съзнаваме, че
настоящият парла-
мент трябва да дей-
ства като служебен
парламент с ясен ман-
дат поставен еди-
нствено от хората.

Вчера Премиерът Пламен Орешарски
предложи и парламентът прие спешни мерки
за стабилизиране на икономиката и държава-
та. Планът на правителството включва три
раздела. Най-общо мерките включват пови-
шаване на майчински и минимална работна
заплата, пенсионна реформа и мерки за за-
държане цената на електрическата енергия.
Предвидени са и редица облекчения за биз-
неса.

Мерки в социалната сфера: Увеличаване от
1 юли на размера на обезщетението за от-
глеждане на малко дете от 1 до 2 години от
240 лв. на 310 лв; Еднократна помощ за пър-
вокласници в държавни или общински учили-
ща в началото на учебната 2013-2014 г. по 250
лв. Право на тази помощ ще имат хората с до-
ход до 350 лв. на член от семейство; Ще се
увеличи броят на хората, които могат да полу-
чат енергийни помощи;

От 1 октомври ще се увеличи минималната
работна заплата; Намаляване с 5% цената на
тока; Индексиране на пенсиите с метода на
швейцарското правило; Мерки срещу контра-
бандата, за да има повече средства за со-
циални дейности

Мерки за бизнеса: Капитализиране на ББР
с 1 млрд. лв. - по евтини кредити за бизнеса;
Бързо възстановяване на ДДС; До 30 август
разплащане на всички задължения към биз-
неса; Нов закон за обществените поръчки и
по-лесен достъп до тях; Отпадане на някои
лицензионни режими; Поевтиняване на
някои лицензии и такси; Подобряване адми-
нистративния капацитет на съответните регу-
латорни органи.

Мерки за възстановяване на демокрация-
та:Изработване на нов изборен кодекс - до 30
септември; Разширяване на диалога с мес-
тната власт; Широко обсъждане на решения-
та с НПО и гражданските структури;намал-
яване субсидиите на партиите; облекчаване
на процедурите за участие на независимите
кандидати в изборите.

ВМРО:Орешарски
да маха областни!

Зоя ИВАНОВА
ВМРО призовава министър-председателят

Пламен Орешарски да изтегли областните
управители от квотата на ДПС, които предиз-
викаха протести в Благоевград и в Пловдив и
предупредителни декларации в други градо-
ве.

Искането на ВМРО идва след изказването
на лидера на ДПС Лютви Местан от парла-
ментарната трибуна, че партията му няма но-
минации и, че Орешарски може да разполага
свободно с назначенията. Сега вече няма ни-
какво оправдание тези нежелани хора да ос-
тават на постовете си.

ВМРО и днес протестира в Благоевград
срещу назначението на Муса Палев за облас-
тен управител. Представители на ВМРО дори
нахлуха в залата на Общинския съвет в гра-
да, където Георги Васев настоя местният пар-
ламент да вземе становище и прочете емо-
ционална декларация.

В залата настана смут, след като двама от
общинските съветници се противопоставиха
на такова решение. Това бяха Злата Сотирова
от „Лидер” и  Илко Стоянов от партията на
Светльо Витков. Именно тогава групата на
ВМРО влезе в залата с възгласи „Муса вън от
областната управа“ и „Долу ДПС“.

В крайна сметка Общинският съвет прие
декларация, в която се осъжда назначението
и се определя като недопустимо.

От ВМРО в Благоевград продължават отпо-
ра срещу областния управител от ДПС.
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Създадената от ексминистър Данов служба ЦСБОП била грешка

Фермерите имат
готовност за протести

Силвия ГРИГОРОВА

Любомира ПЕЛОВА
Службите са в пла-

чевно състояние,
въпреки че непрекъс-
нато се реформират,
заяви ген. Тодор боя-
джиев пред национал-
на информационна
агенция. Той е бивш
заместник-началник
на българското разуз-
наване и първи главен
секретар на МВР. Спо-
ред него едно нега-
тивно решение, чии-
то резултати вижда-
ме днес, е създадена-
та от министър

Христо Данов служ-
бата ЦСБОП – Цен-
трална служба за
борба с организира-
ната престъпност.
„Още по онова време
се отчиташе, че бор-
бата с организирана-
та престъпност я
водят две от звена-
та на МВР – „Крими-
нална полиция” и
„Контраразузнаване-
то”. И двете въпрос-
ни служби имат свои
регионални звена и с
други думи – струк-
турата съществува-

ше, но трябваше да
се изготви по-ефе-
ктивна. Тогава се ро-
ди идеята, а аз бях
нейният вносител, че
се налага създаване-
то на звено за борба с
организираната прес-
тъпност, което оба-
че да има методичес-
ки и координиращи
функции. Работата
между полиция и на-
ционална служба за
сигурност се коорди-
нираше на високо ни-
во с оглед повишава-
не на тяхната ефе-

ктивност. Какво ста-
на после обаче?! Служ-
бата се прероди в
ГДБОП – Главна ди-
рекция „Борба с орга-
низираната престъп-
ност” и се появи тре-
то конкуриращо зве-
но. Изводът от това
е, че изведнъж срещу
проявлението на ор-
ганизираната прес-
тъпност работят
несъгласувано „Кри-
минална полиция”,
ГДБОП и Национална-
та служба за сигур-
ност. Така се родиха
безброй противоре-
чия, огромно надува-
не на щата и хора,
които паралелно вър-
шеха една и съща ра-
бота. Паралелно, но
не съгласувано. Резул-
татът са „бели пет-
ни” от системата,
които не бяха покри-
ти, тъй като всяка
от службите си мис-
леше и се успокоява-
ше, че другата ще го
свърши. Факт бяха и
противоречиви зве-

на, които си пречеха
едно друго и стигнах-
ме до там, че сега
приемаме новия закон
за ДАНС и прехвърл-
яме ГДБОП в ДАНС.
Това е една структу-
ра извън МВР, но ни-
кой не каза, че „Крими-
нална полиция” няма
да работи срещу нар-
котрафикантите и
т.н.

 С две точни думи
можем да заявим, че
един от големите
проблеми на система-
та е това, че не се чу-
ваме и ненадгражда-
ме, когато нещо хуба-
во е направено, ние го
променяме не към по-
ефективното, а към
по-масовото. И тук
точен е изразът на
американците –
„Много вождове, мал-
ко индианци”. Много
шефове, много разно-
родности, противо-
речие, ненужна конку-
ренция между служби
и т.н.”, каза ген. То-
дор Бояджиев.

„Спри и се прегледай”
само в 19 болници засега

Зоя ИВАНОВА

163 милиона лева за по ПРСР
Силвия ГРИГОРОВА

Средствата ще
помогнат за осъ-
ществяването на
инвестиции по 207
одобрени проекта
по мерките 123 „До-
бавяне на стойност
към земеделски и
горски продукти” и
121 „Модернизира-
не на земеделските
стопанства” от
Програмата за раз-
витие на селските
райони (ПРСР).

П о д к р е п е н и т е
предложения по
мярка 123 на пред-
приятия от храни-
телно-преработва-
телната промишле-
ност са 204 на брой.
Голяма част от тях
са в сектор „плодо-
ве и зеленчуци”.
Кандидат от Търго-
вище ще инвестира
в преработката на
биомалини и замра-
зени малини, а бене-
фициент от Кюс-
тендилска област –
в нова техника за
приготвяне на слад-
ко.

С пари по мярката
ще бъде финансира-
но и купуването на
тунелни оранжерии
за сушене на билки и
линии за обработка-
та им. Подкрепени
са различни проек-
ти за производство
на компоти, пюре-
та, консерви и др.

Финансиране спе-
челиха и проекти за
сурови и печени

ядки, масла и мазни-
ни, като бенефи-
циентите се насоч-
ват основно към
производството на
белено слънчогледо-
во семе, печени фъс-
тъци, бадеми, царе-
вични пуканки или
бутилирано и налив-
но олио.

Някои от одобре-
ните предложения
са за производство
на бели и червени
вина. Тези пред-
приятия ще извър-
шат строително-
монтажни дейнос-
ти и купят бъчви
от американски и
френски дъб, лабо-
раторни реактиви
и консумативи, хро-
матографски вани,
винификатори и др.
ДФ „Земеделие”
одобри и няколко
проекта за ремонт
и модернизации на
мандри и техноло-
гично обновяване
на месопреработва-
телни предприя-
тия.

Средства по
мярка 123 получа-
ват и предприятия,

които ще инвести-
рат в производство
на енергия чрез пре-
работка на биомаса
от растителни и
животински продук-
ти.

Те ще купят тех-
нологично оборуд-
ване, включително
линии за производс-
тво на екобрикети
от биомаса, инста-
лации за производс-
тво на дървени въг-
лища и др.

П о д к р е п е н и т е
проекти по мярка
121 „Модернизира-
не на земеделските
стопанства” са
три. Те ще получат
1 578 245 лв. Пър-
вият бенефициент
ще купи техника за
обработка на вине-
ни лозя, вторият
ще изгради силозно
складово стопанс-
тво за съхранение
на зърно и админис-
тративно -битова
сграда, а третият
ще планира да при-
веде птицефермата
си в съответствие
със стандартите
на Общността.

400 000 души трябва да обхване
проекта „Спри и се прегледай” за
скринингови прегледи за рак на гър-
дата, на маточната шийка и на дебело-
то и правото черво. До този момент
прегледаните са едва 45, алармират
специалистите.Крайният срок изтича
на 31 декември тази година и бавното
темпо, с което върви скринингът ос-
тавя все по-реални опасения, че за по-
реден път ще се наложи отлагане. Тази
новина бе тиражирана многократно
през последните дни. С днешна дата
150 000 българи би трябвало вече да
са получили покани за скринингов
преглед, къде обаче ще се явят те и
дали изобщо ще могат да го направят
– тези въпроси никак не са без значе-
ние, защото до момента едва 19 лечеб-
ни заведения са сключили договор за
работа по проекта, още 13 очакват фи-
нализиране на процедурата по дого-
варяне. Има обаче области, в които ни-
то едно заведение не е подписало до-
говор и това със сигурност ще затруд-
ни хората, получили вече уведомител-
ни писма. Много сериозни опасения
буди и фактът, че при едва 80 работе-
щи патолози и оставащи 180 дни до
края на годината, всеки от тези спе-
циалисти ще трябва да изследва по
3125 цитонамазки, при това ако работи
всеки ден, без да почива в събота, не-
деля или на националните празници.

Животновъдите от страната се готвят за
протестни действия. Това информира пред-
седателят на Националната асоциация на
животновъдите в България- Бойко Сина-
пов в нарочно писмо. В него се посочва, че
всички структури искат да излязат да из-
разят недоволството си от бездействието
на правителството. Причината за недо-
волството на фермерите е, че до момента
все още не са сформирани екипите във ве-
домствата. Министерство на земеделието
и храните близо месец не работи активно,
а се занимава с кадрови промени. Живот-
новъдите нямат яснота за изплащането на
субсидиите през тази година, заявяват от
бранша. От там твърдят, че не се работи по
максималното усвояване на средства по
Програмата за развитие на селските райо-
ни с цел да не бъдат загубени милиони в
края на годината. Освен това няма яснота
и за подготовката за следващия програ-
мен период 2014 – 2020г. за мерките, които
се предвиждат за подпомагане на този
сектор.

В писмото си животновъдите изразяват
категоричното си становище, че прави-
телството трябва да започне да работи по-
интензивно. „В противен случай ние като
асоциация повече няма да даваме кредит
на доверие”, се посочва в заключение в
писмото на председателя на асоциацията-
Бойко Синапов.

Ще се субсидират
картофопроизводителите

Силвия ГРИГОРОВА
Европейската комисия одобри и схема

за картофопроизводителите. Целта на по-
мощта е да се предотврати разпростране-
нието на почвени неприятели по картофите
на територията на страната ни. Ще се ком-
пенсират разходите на земеделските
производители по закупуване на средства
за растителна защита за предотвратяване
разпространението и унищожаване нашес-
твието на вредителите по култура картофи.

Помощта се предоставя на малки и
средни предприятия - земеделски произ-
водители на картофи, чрез предоставяне
на субсидирани услуги от лица, притежа-
ващи разрешение за търговия на едро или
дребно с продукти за растителна защита.

Държавната помощ ще се прилага през
2013 и 2014 година.

Предстои схемата да бъде утвърдена и
от Управителния съвет на Държавен фонд
„Земеделие” за прилагане на територията
на страната.

Европейската комисия одобри измене-
ние на схемата за държавна помощ за ин-
вестиции в земеделски стопанства чрез
преотстъпване на корпоративен данък.

Промените се отнасят за бюджета на
мярката, който е увеличен до 250 млн. ле-
ва. Помощта се предоставя под формата
на данъчно облекчение за юридически ли-
ца и еднолични търговци, регистрирани ка-
то земеделски производители, съобщават
от Министерството на земеделието и хра-
ните. Преотстъпва се до 60% от данък вър-
ху печалбата от земеделски дейности сре-
щу задължението за инвестиране на
преотстъпения данък в нови сгради и/или
нова земеделска техника до края на годи-
ната, през която се ползва преотстъпване-
то.Срокът за прилагане на схемата се удъ-
лжава до 31.12.2014 г.
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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.

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, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 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. Тристаен, около Болницата, ет. 1, 80 кв.м, ТЕЦ, удобен за кабинет - 47 000 евро
7. Тв. ливади, ет. 2, 75 кв.м, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК - 47 000 лв.
8. Тристаен, Тева, нов, ет. 6, 3 тер., ТЕЦ, РVС, подобрения - 28 000 лв.
9. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
11. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина- 31 000 евро
12. 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 - 500 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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КЪЩИ
1. Драгановец, до магазините, на гл. път, сут. с гараж
2 ет., и тавани, РЗП: 240 кв.м, на 2 улици - 41 900 евро
2. Драгановец, ет. + мансарда от двуфам. сгр.,
РЗП: 180 кв.м, сам. дв., с гараж и мазета, ЛО - 39 999 евро
3. Драгановец, РЗП: 360 кв.м, дв. 470 кв.м, 2 гаража, ЛО - 64 999 евро
4. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 900 евро
5. Над Болницата, РЗП: 371 кв.м,
 търговско хале 83 кв.м, дв. 415 кв.м - 51 900 евро
6. гр. Батановци, дв. 1 дка, РЗП: 900 кв.м, на гл. път - 9 200 евро
7. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна - 15 300 евро
8. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м - 9 999 евро
9. с. Кладница, дв. 466 кв.м, РЗП: 135 кв.м,
модерно стр. целогод. достъп, панорама - 74 000 евро
10. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м, дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар- 9 999 евро
11. С. Студена, по пътя за яз. стена,
РЗП 300 кв.м, дв. 1 300 дка, ново стр. - 53 900 евро
12. С. Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 620 кв.м, над плажа, ново стр. - 93 999 евро
13. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена - 35 000 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ, 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона - Со - 88 евро/кв.м
2. Център, УПИ, 4 дка, на Соф. шосе, ъглов - 88 евро/кв.м
3. Драгановец, УПИ, 300 кв.м, ток, вода - 8 800 евро
4. Изотк, УПИ, 600 кв.м, за жил. стр. до х-л Зора - 15 200 евро
5. Изток 120 кв.м, по суперф. лице на Ю. Гагарин - 18 500 евро
6. Кристал индустр. зона УПИ 5 292 кв.м, 4 995 кв.м, 4 903 кв.м- 10 евро/кв.м
7. Кристал, индустр. зона, УПИ, 9 035 кв.м - 15 евро/кв.м
8. Куциян, УПИ, 49 дка, с 22 бр. халета и сгради - 996 000 евро
9. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 21 100 евро
10. Църква до Кметството, УПИ 1 540 кв.м, със стара къща на 2 ет.- 46 200 евро
11. с. Извор, УПИ, 672 кв.м, с уникална панорама км язовира - 4 999 евро
12. с. Непразненци, УПИ, 1 520 кв.м, на осн. път, ток, вода - 11 999 евро
13. с. Дебели лаг, УПИ, 690 кв.м, център близо до реката  3 100 евро
14. с. Калища, УПИ 620 кв.м, в центъра до жп гара и река - 5 600 евро
15. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 58 евро/кв.м
16. С. Люлин, 850 кв.м, на гл. път, южен - 17 900 евро
17. С. Люлин, 720 кв.м, до н. църква в центъра - 13 500 евро
18. УПИ 991 кв.м, голямо лице на Ю. Гагарин - 54 505 евро
19. УПИ, Изток, 4 901 кв.м, на 3 ул., с/у предстоящ КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м
20. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес - 60 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Заведение, 100 м2, Бл.Гебрев, + 120 м2, лятна град. до канала - 515  евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 2, необзаведен - 119 евро
3. Търговски обект, ЦГЧ, 25 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис, салон и др. - 82 евро
4. Търговски обект, ЦГЧ, 42 кв.м, зала и сан. възел - 410 евро
5. Търговски обект, Изток, 150 кв.м, на спирка и кръстовище - 999 евро
6. Заведение, Тева, 100 кв.м, оборудвано, градина - 260 евро

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. 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. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
22. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
23. УПИ, Драгановец, 330 кв.м; 350 кв.м, съседни - 15 800 лв.; 20 000 лв.

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

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo



Имоти, реклами8 20 юни 2013 г. Съперник

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
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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



Минути за отдих10 Съперник20 юни 2013 г.

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Престъпления и страсти" /п./ - сериал, еп. 65
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. 72
15:00"Призракът на Елена" - сериал, еп. 98
16:00"Мечтатели" - сериал, еп. 181
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице" - публицистично предаване
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Времето лети" - сериал, еп. 92
21:00"Далас" (2012) - сериал, еп. 10
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"С теб ми е добре" - сериал, еп. 22
00:00"Кости" - сериал, с. 6, еп. 1
00:50"Досиетата Х" - сериал, с. 4, еп. 21
01:40"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Мечтатели" /п./ - сериал, еп. 181

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 -  /3182 епизод/п/

06:30Денят започва

09:00По света и у нас

09:10Денят започва в библиотеката

10:00По света и у нас

10:10Денят отблизо

11:00Денят 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 /299 епизод/

15:10Живот с Дерек - тв филм /12 епизод/

15:50Частен случай

16:00По света и у нас

16:10Новини на турски език

16:20Ретро следобед

17:05Дързост и красота -  /3183 епизод/

17:30Още от деня

18:00По света и у нас

18:10Зелена светлина

18:15Теглене тиражите на ТОТО 2

18:30Още от деня

18:55До утрото на новата ни среща-филм

19:50Лека нощ, деца!: Маша и Мечокът

20:00По света и у нас

20:45Спортни новини

21:00Студио "Футбол"

22:00Футбол: Испания - Таити

00:00По света и у нас

00:10Студио "Футбол"

01:00Футбол: Нигерия - Уругвай,

03:00Апартаментът с Марта Вачкова

03:45По света и у нас /п от 20:00/

04:30До утрото на новата ни среща

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
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но да-

ли винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнооб-
разие в обичайните

неща. Хубав момент да направите
някои промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много по-
приятно от обикно-

вено, благодарение на сърдечните
вълнения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено ще има поло-
жителен резултат. Творческото ви
вдъхновение ще е на максимална сте-
пен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внима-

в а й т е . Днес трудно ще кон-
тролирате страстите си. Наблегне-
те на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се да бъдете
обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоции-
те, може сериозно да се депреси-
рате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

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

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

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

чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се

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

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели.

Ще ви вълнуват конкретни неща, а
именно как точно да осъществите
намеренията си.
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Â „Ìèíüîð” ïðîäúëæàâàò äà ÷àêàò
Жребият е в петък в 11 часа

идея срещата да е от
14 часа. Мачът пак
ще е в две полувреме-
на по 40 минути, но
началният му час е из-
теглен с четири часа
по-късно и ще започне

Ветераните от
ЦСКА ще играят в
Ноевци в събота ,
въпреки страшните
жеги, които обхванаха
страната, но са се
отказали от лудата

в 18 часа. Припомняме
ви,че се очакват фут-
болисти от ранга на
Ради Здравков и Коце
Янчев, както и фут-
болния стратег Дими-
тър Пенев. За същия
ден е предвиден и
турнир между четири
отбора, които не ис-
кат през следващото
първенство да се със-
тезават под егидата
на футболния съюз.
Все още не се знае как-
во ще стане с техни-
те мачове, тъй като
едва ли ще могат да
играят в по-късен час.

Промениха часа на мача
на ветераните на ЦСКА

Любослав Пенев се
навил да води ЦСКА

Националният селекционер на Бълга-
рия Любослав Пенев вече е дал прин-
ципното си съгласие да се завърне като
треньор на ЦСКА. Любо вече е говорил
с Гриша Ганчев и Христо Стоичков. Спе-
циалистът е твърдо решен да се върне в
Борисовата градина и да завърши за-
почнатото. Той пое ЦСКА през 2009 г.,
но въпреки добрите резултати, си тръгна
заради “Титан”. Сега целта му е титлата.
Човек от щаба на Любо Пенев в нацио-
налния отбор, е признал пред фенове на
ЦСКА, че са се водили разговори с Лю-
бо. Той също ще се върне на “Армията”.
Всичко зависи обаче от решението на
президента на БФС Борислав Михайлов,
който трябва да разреши на Пенев да
води и ЦСКА. Скоро ще има среща меж-
ду Боби, Любо и Гриша Ганчев. На нея
по обясними причини няма да присъства
Христо Стоичков. Камата и Михайлов са
в открита война от доста време.

В „Славата” чакат
общо събрание

В края на месеца предстои общо съб-
рание на „Струмска слава”, на което ще
бъде обсъден бюджета за новия сезон и
ще бъдат поставени целите  за следва-
щото първенство на Югозападната „В”
ФГ. Иначе подготовката традиционно ще
започне между 10 и 15 юни, с оглед на
началото на шампионата в третия футбо-
лен ешелон, което ще е месец след това
в „А” групата. Засега всички футболисти
са пуснати във ваканция, никой не е из-
явил желание да се мести в друг клуб.
Единствено юношата Александър Аспа-
рухов е получил предложение и най-ве-
роятно ще се присъедини към юношите
на ЦСКА за следващото първенство.

за последно игра във
втородивизионния
гръцки Пансерайкос,
където премина име-
нно от „Лаута”.така
в състава на плов-
дивчани  футболис-
тите,облачили жъл-
то-черната фланел-
ка, станаха двама.
Става въпрос за То-
доров и Здравко Лаза-
ров в едно по-далечно
време преди да стане
национал.В Локомо-
тив Пловдив може да
се завърне и порту-
галският халф Сержи-
ньо.Младежкият на-
ционал Асен Георгиев
може да започне под-
готовка с Локомотив

Двама бивши миньорци
се събраха на „Лаута”

Йордан Тодоров е
третият футбо-
лист, който се завръ-
ща в Локомотив
Пловдив това лято.
Преди него същото
сториха Мартин
Камбуров и Здравко
Лазаров, които бяха
представени заедно с
новия старши тре-
ньор Сашо Станков.
Кадърът на Марица,
който е работил със
Станков в ЦСКА,
пристигна в лагера
на „черно-белите”
вчера следобед и нап-
рави първа трени-
ровка. След като на-
пусна „Миньор”32-го-
дишният футболист

Пловдив. Навършва-
щият на 9 юли 20 го-
дини централен за-
щитник е от школа-
та на Левски, но през
последния сезон бе
преотстъпен в Бо-
тев Bp. С екипа на
врачани снажният
бранител изигра 15
мача през изтеклото
първенство. Еве-
нтуалното привлича-
не на Георгиев е част
от проекта на новия
наставник Александъ-
р Станков да наложи
в първия състав
ядро от млади игра-
чи, които да се оби-
грават покрай опи-
тните

продължават да се
надяват, че това ще
се случи в следващи-
те по-малко от два
дни.А това трябва да
стане, тъй като в
петък от 11 часа
преди обед е жре-
бият, който ще раз-
предели съперниците
по съответните кръ-
гове. Съществува и
то сериозна опаснос-
т това да се случи и
без „Миньор”, ако хо-
рата от ръководс-
твото не са решили
да ни заблуждават,
разбира се. Преди де-
сетина дни юношите
до 17 години се нуж-
даеха от подобна дек-

ларация,за да изиграя-
т последния квалифи-
кационен кръг за по-
пълване на състава
на елитната U-17  и
не го получиха. Тога-
ва ставаше въпрос за
20 хиляди лева, които
гарантираха участие-
то на младите момче-
то в доста повече и
по-качествени двубои
с по-силни съперници
от тези, с които иг-
раят сега. Деклара-
цията така и не се
получи. Остава да ви-
дим какво ще стане в
следващите по-малко
от 48 часа. Защото в
петък наистина ще е
Видовден.

Фотофакти от балканската
титла на Милка Михайлова

Вече ви информирахме,че перничанката
Милка Михайлова стана балканска шам-
пионка по планинско бягане на първенс-
твото в Румъния. Това беше и единствено-
то отличие за България от шампионата.Ми-
хайлова измина дистанцията от 8 км за
64:51 мин  и изпревари с повече от две ми-
нути втората Мария Данчи (Рум), която да-
де време от 66:57 мин. Маринела Нинева
завърши 9-та, а Елена Ранчева е 12-та, кое-
то ни отреди  трета позиция в отборното
класиране. Шампионки са състезателките
на Румъния. Представяме ви сега интерес-
ни фотофакти от шампионата свързани с
победата на Милка Михайлова.

първенство от глед-
на точка на финанси-
те. До сряда такава
декларация така и не
беше депонирана и
от ръководството

Преди седмица от
БФС  решиха да да-
дат отсрочка на два
клуба от „Б” групата
в лицето на „Ми-
ньор” и „Спар-
так”(Плевен) да оп-
равят нещата в собс-
твената си градинка
и да заявят ясно дали
ще играят или не във
втория футболен
ешелон. Седем дни

по-късно в „Миньор”
пак няма никаква
яснота и в ръководс-
твото…чакат. Адми-
нистративният ди-
ректор Пламен Ата-
насов заяви,че се оча-
ква собственикът на
клуба Христо Ковач-
ки  да  депонира дек-
ларация,че отборът
няма да има проблеми
през следващото



АПРОПО

Íàðóøåíè ïðàâèëà â îñíîâàòà íà ïîæàðèòå
Нужно е повече внимание преди началото на жътвата

ГОЛЕМИЯТ КРЪСТ НАД
ДИВОТИНО НЕ СПАСИ
ПО-МАЛКИЯ КРЪСТ НА
МЕСТНАТА ЦЪРКВА. И
кръстът се срина на земята

заедно с храмовия покрив. Ето как зе-
метресението взе своеобразна жертва
година и кусур след първите трусове.
Още едно потвърждение, че природ-
ното бедствие никога няма да спре да
тормози жителите на това село. Сега
ако вземем да търсим поличба в пад-
налия църковен покрив, ще задъл-
баем яко в някои християнски и не
толкова християнски теории за чо-
вешката отговорност и всеопроще-
ние. От един паметник на културата,
строен през Възраждането, вече не
остана почти нищо. Освен ако диво-
тинци не се вземат в ръце и като ис-
тински възрожденци не поправят ще-
тите на природата. Понеже се видя, че
държавните институции може и да са
христолюбиви, но не са париимащи.

ОФИЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ-
ТЕ ПАРТИИ СЕ ПРЕНЕСЕ едно към
едно на местно ниво. Каквото каже го-
лемият вожд, го повторят и регионал-
ните. Така казусът „Пеевски” се мул-
типлицира и сведе до лична и семейна
драма на всеки гражданин. Като при-
бавим към това и стремежът на извън-
парламентарните да си надскочат
сянката, манджата става с грозде. От-
ново се забърква един уникален тюр-
люгювеч с безброй искания по всич-
ки алинеи и параграфи на конститу-
цията и законите. И някои до толкова
са се вживели в ролята си, та считат
за вселенска трагедия всяко събитие,
на което те не са център на внимание-
то. И всяко Народно събрание за па-
родия, ако те самите не са депутати.

С ДНЕШНИТЕ 49 ТОЧКИ /ЗАСЕ-
ГА/  СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ В ПЕРНИК ЩЕ ПОСТАВИ
ако не национален, то поне региона-
лен рекорд. Остава да се види дали и
нейната продължителност няма да е
достойна за книгата на Гинес.Явно
местните законотворци компенсират
полупразната зала в Народното събра-
ние, където в дневния ред освен Пеев-
ски друго няма...
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твата по време на
жътва, за поставяне
на указателни и забра-
нителни знаци покрай
посевите, пътищата
и водоизточниците,
както и за мобилизи-
ране на населението
за предотвратяване
и гасене на пожарите.

Свеждането на рис-
ка от възникване на
пожар е основна зада-
ча на служителите
упражняващи Държа-
вен противопожарен
контрол. Във връзка с
това е необходимо
селскостопанската
техника, която ще
участва в прибиране-
то на реколтата, да
бъде технически из-
правна, пожарообезо-
пасена и оборудвана с
необходимите проти-
вопожарни уреди и
съоръжения. Преди
започване на жътва-
та, при настъпване

В тази връзка от
съществено значение
за пожарната безопас-
ност по време на
жътвата е дейнос-
тта на председатели-
те на земеделски коо-

перации и частните
стопани в качество-
то им на ръководите-
ли и собственици на
масиви със зърнени
култури. Те са лицата,
които организират и
извършват противо-
пожарния инструк-
таж на участници-

на восъчна зрялост
житните култури
трябва да се парцели-
рат на участъци чрез
прожънване и изора-
ване на противопо-
жарни ивици.Не
трябва да се забравя
и ЗАБРАНАТА за изгар-
янето на сухи треви и
стърнища.

Независимо от уси-
лията и взетите пре-
вантивни мерки от
страна на служители-
те от Противопо-
жарните служби на
територията на ре-
гиона, от решаващо
значение за пожаробе-
зопасената жътва е
поведението на граж-
даните. Защото всеки
пожар води началото
си от запалване, за
което причината е
действието или без-
действието на чове-
ка, припомнят от по-
лицията.

Днес заседава
Консултативният съвет

за национална сигурност
Любомира ПЕЛОВА

Днес ще задедава свиканият от прези-
дента Росен Плевнелиев Консултативен
съвет за национална сигурност, който ще
обсъжда политическата обстановка в
стpаната и мерките, които парламентарно
представените политически партии ще
предприемат, за да отговорят на обществе-
ните очаквания.

Втора точка от дневния ред на заседание-
то е: “Цялостна концепция за реформата в
сектор “Сигурност”. Гаранции за публич-
ност и прозрачност при кадровата политика
в сектора.

Президентът Росен Плевнелиев свика
КСНС на извънредно заседание след ре-
шението на парламента за избор на предсе-
дател на ДАНС по темата за реформата в
сектор “Сигурност”.

След започналите протести и с оглед раз-
витието на ситуацията в страната държав-
ният глава разшири темите на заседанието.

Главният секретар в МВР
с координиращи функции

Любомира ПЕЛОВА
Една от най-важните реформи в система-

та на МВР, която трябва да бъде предприе-
та, е главният секретар да има координира-
щи, а не командни функции е позицията на
Тодор Бояджиев, бивш заместник-начал-
ник на българското разузнаване и първи
главен секретар на МВР. „Пример за греш-
на стъпка в системата на МВР, която днес
дава своето отражение, е още по-назад в
годините – когато министър на вътрешните
работи бе Атанас Семерджиев - първият
вътрешен министър в България след про-
мените. Към системата на МВР още през
1990 година бе създадено звено за връзка
с политическите партии и с гражданските
организации, а по същото време се появи и
длъжността „главен секретар на МВР”.
Първият главен секретар бях аз самият и
имах тази чест, но в никакъв случай постът
не беше създаден като професионален ми-
нистър. Това беше длъжност на координа-
тор между всички секретари в МВР, той
нямаше изпълнителни функции, той не хо-
деше по оперативни мероприятия. Друга
заслуга на Христо Данов е, че премахна
постовете на зам. – министри на вътрешни-
те работи, а издигна секретари, които са
професионалисти, за да ръководят работа-
та на отделните поделения. Функцията на
главния секретар на вътрешното минис-
терство бе да организира работата на коле-
гиума и да координира работата между от-
делните звена. Впоследствие обаче тази
фигура беше превърната в позиция на
„професионален” министър, който знае
всичко, може всичко и ръководи всичко в
МВР. Това предизвика моментално проти-
вопоставянето между реалния министър на
вътрешните работи и главния секретар, из-
пълняващ новите функции на поста. Това
определение може да бъде илюстрирано с
отношенията между министър Георги Пет-
канов и тогавашния главен секретар Бойко
Борисов. Станахме свидетели на абсолют-
но ненужно противопоставяне вътре в рам-
ките на една система. До ден-днешен оба-
че главният секретар продължава да носи
такива функции, но при последното прави-
телство на Бойко Борисов образът на глав-
ния секретар на МВР беше изцяло обезли-
чен. Причина за това е фактът, че и минис-
тър-председателят, и министърът на вът-
решните работи Цветан Цветанов се въз-
приеха като големи професионалисти и
обезличиха главния секретар”, каза ген.
Бояджиев.

Любомира ПЕЛОВА
19 водачи са полу-

чили наказателни
постановления с гло-
би за над 2000 лв. в
Пернишко при прове-
дена специализирана
полицейска операция.
Други 30 шофьори са
глобени по пътища-
та на региона при
спецакция,

проведена в сряда,
за времето от 9 до
17 часа от служите-
ли на сектор „Пътна
полиция” при Облас-
тната дрекция на
МВР и колегите им
от група „Престъп-
ления по пътища-
та”. Основният ак-
цент е бил поставен
отново върху управ-
лението на автомо-
били от водачи, загу-
били правоспособ-
ността си след като
са им били отнети
всички контролни
точки и такива, кои-

то управляват с
влезли в сила наказа-
телни постановле-
ния, след като е из-
текъл едномесечния
срок за плащане на
наложената глоба.

Полицаите са със-
тавили 17 акта за
а д м и н и с т р а т и в н и
нарушения и са изда-
ли 13 фиша. Санкции-
те са за превишена
скорост, липса на за-
дължителната зас-
траховка „Граждан-
ска отговорност”,
на винетен стикер и
за непозволени ма-

неври на пътното
платно. Временно е
отнето едно свиде-
телство за правоуп-
равление за това, че
водачът кара авто-
мобил с влязло в сила
наказателно поста-
новление и са връче-
ни 19 наказателни
постановления, с
които са наложени
глоби за над 2 200 ле-
ва.

Засиленият кон-
трол продължава,
предупреждават от
Областната дирек-
ция на полицията.

„Честитка” за над 2 бона
за неизрядни шофьори

те,проверката и прие-
мането на земеделска-
та техника, складове-
те, площадките за
зърно и фураж, обо-
рудват         обектите
с необходимата про-
тивопожарна техни-
ка. Във връзка с това
са изпратени разпоре-
дителни писма със за-
дълженията им пре-
ди,по време и след
приключване на жът-
вената кампания съг-
ласно изискванията
на Наредбата за опа-
зване на земеделските
обекти, зърнените
храни и фуражите от
пожари.От своя стра-
на общините и кметс-
твата по населени
места провеждат ме-
роприятия за навре-
менното разясняване
и спазване на мъпрос-
ната наредба, за оси-
гуряване на телефон-
ни постове в кметс-
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