
тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна

компания

Tел. 076/68 10 13, 076/68 12 30
Факс 076/68 19 51, 076/68 19 53

ул. „Владайско въстание” 1
2304 Перник

www.stomana.bg
local@stomana.bg; export@stomana.bg

Вестник
търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ
с опит

Телефони:
0887 884 095
0888 503 237

 „КРАКРА СОФТ”
Компютри, принтери, софтуер

НОВИ

     РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКАРЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
ул. „Кракра” 68      Тел. 64 03 50

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

торията на облас-
тта във връзка с нас-
таняването на бежан-
ците. Ръководител на
щаба е заместник об-
ластният управител
Галина Никодимова.
На заседанието на
кризисния щаб вчера
са връчени заповеди
за конкретни дей-
ствия на Областно-
то управление „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то, Областната ди-
рекция на МВР,  РЗИ,
МБА “Р. Ангелова”,
ЦСМП, “Електрораз-
пределение”.

Представители на
всички тези инсти-
туции вече получиха
първите си задачи
във връзка със
здравното осигур-
яване на бежанците,
необходимите из-
следвания, изхранва-
нето, отоплението и
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Само 90 от общо 261 бежанци били сирийци

На прага
на Европа

Свършиха словотворческите
упражнения на тема:”Що е то бежанец и
има ли той почва у нас”. Отговорът дойде
от Ковачевци. Бежанец има, даже 180, кои-
то имат почва у нас.

Дотук със словотворчеството. Вече сме
на друга вълна – какво да правим сега при
свършен факт? В интерес на истината бе-
жанците ни завариха неподготвени. Ако
Свиленград и квартал Враждебна бяха нещо
далечно и хипотетично, с Ковачевци сме
комшии. И сега ще трябва мимоходом да
преосмисляме собствените си заклинател-
ни теории за преградната стена по грани-
цата с Турция, превърната в разграден
двор към момента.

Ковачевци вече живее в нов свят. Светът
на интегрираното световно село. Толкова
интегрирано, че местните може да се ока-
жат малцинство. Проста аритметика – бе-
жанците са почти едно към едно с тамош-
ните жители. А понеже ковачевските баби
не раждат, то сирийските млади ханъми
скоро ще запълнят демографската дупка с
пето, шесто и десето отроче. Така на прага
на Европа ни остава да умуваме точно как-
во сме – санитарен коридор, родилна зала,
временен бежански лагер или врата към Ев-
ропа.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. равноап. Аверкий,
еп. Йераполски

чудотворец. Св. мчци
Александър епископ

и Ираклий войн

Любомира ПЕЛОВА
Детският екологи-

чен център в Ковачев-
ци, където са насоче-
ни за настаняване от
Агенцията по бежан-
ците 261 нелегални
имигранти, става от
затворен тип. Само
90 от тях са от Си-
рия, останалите са
граждани на Афганис-
тан, Сомалия, Алжир и
Мали.

Вчера от областна-
та администрация
съобщиха, че Облас-
тния кризисен щаб е
бил свикан от губер-
натора Михаил Михай-
лов съгласно плана за
действие  при  необхо-
димост от временна
закрила.

„Определена е опе-
ративна група и е уч-
реден областен щаб,
който ще контролира
дейността на всички
институции на тери-

С яко духане и от
загаснала главня
може да лумне огън.

ЛАФ НА ДЕНЯ

80 - 230

Слънчево

СТР. 4

СТР. 3

СТР. 11
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ÇÀÃÓÁÀ Ó ÄÎÌÀ

комуникациите  и  са-
нитарно-хигиенната
обстановка на
мястото, където ще
бъдат настанени” ,
уточни областният
управител Михаил
Михайлов след края
на заседанието на
Кризисния щаб вчера.

На страница 3

Лекарите готови
за протести

Зоя ИВАНОВА
Лекарите в страната ще започнат протес-

ти, ако бюджетът на НЗОК за тази година
не бъде актуализиран. Това решиха делега-
тите на 58-ия извънреден Събор на БЛС в
Равда, съобщиха от пресцентъра на съслов-
ната организация.

Съборът е изразил недоволството си от
предлагания проектобюджет за 2014 г.,
след като е станало ясно, че той е планиран
с 200 млн. лв. дефицит, а в същото време
има предвиден излишък от 104 млн. лв.

Медиците дават срок на управляващите
да вземат решение за актуализация до 8
ноември. Формата и видът на протестите ще
бъдат определени допълнително от Нацио-
налния съвет на съсловната организация,
допълват от там.

пернишкото село Ди-
вотино. Младежът
яздел към селото, ко-
гато животното се
подплашило и из-
лязло на пътното
платно, удряйки се в
движещата се към
Перник кола. Инци-
дентът тогава е
станал в тъмната
част на деня. Младе-
жът се отървал са-
мо с охлузвания и уп-
лаха от прежяваво-
то. Случаят бе впи-
сан в статистиката
на пернишката път-
на полиция като ка-
тастрофа с юноша,
водач на превозно
средство.

Любомира ПЕЛОВА
Мъж и жена са се

разминали като по
чудо без наранява-
ния при пътен инци-
дент с кон.

Злополуката е ста-
нала в района на
брезнишкото село
Арзан. 70-годишният
М.С. от град Сливни-
ца шофирал автомо-
била си „Фолксваген
Пасат”, когато на
пътното платно
внезапно изскочил
кон. Мъжът ударил
спирачка, за да не по-
мете животното, но
го връхлетял друг
кон, който скочил на
предния капак на ко-

лата. 70-годишният
мъж и съпругата му
се отървали само с
уплаха, а на колата
са нанесени мате-
риални щети от ко-
питата на животно-
то. Полицаите изди-
рили собственика на
животните. Оказало
се, че това е 43-го-
дишния брезничанин
С.Б., на когото е със-
тавен акт за това,
че е оставил живот-
ните без контрол.

Това е поредният
пътен инцидент с
кон. Преди около
три месеца тийней-
джър се заби с коня
си в кола на пътя за

Пореден пътен инцидент с кон
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Àðàáñêè áåæàíöè â öåíòúðà íà Êîâà÷åâöè
Детският комплекс ще стане дом на около 280 човека

В Рударци откриха
детска площадка

Зоя ИВАНОВА
Нова детска площадка беше открита в

Рударци. Детското съоръжение е финанси-
рано по европейска програма ПУДООС и
вече е едно от любимите места на най-мал-
ките жители на селото. Кметът на Рударци
Богдан Богданов заяви, че е изключително
горд с новата придобивка и добави, че гол-
яма част от местните жители са участвали в
монтажа на съоръженията. Той благодари
на съпартийците си от ГЕРБ - Перник, които
също са помогнали за площадката. Спе-
циални гости на церемонията по откриване-
то бяха председателят на ОбС-Перник Вла-
дислав Караилиев и неговия заместник
Пламен Борисов. „Днес радостта на рудар-
чани е голяма, защото площадката е пълна
с радостни дечица. Тази радост ни дава
енергия да покажем, че можем да проме-
ним света въпреки оскъдицата и кризата.“-
заяви Борисов. Той добави, че следващата
амбиция на кмета на Рударци е да изгради
до края на годината тротоар от свартал Ехо
до центъра на селото. Благодарение на Об-
щинския съвет за целта са отпуснати целе-
ви средства от държавния бюджет. Средс-
твата са в сметката на общината - остава да
се проведат необходимите търгове, които
необяснимо защо се забавят.

Лекарският съюз с нови
предложения за 2014 год

Зоя ИВАНОВА
Лекарствата за онкология да се изведат

в отделен параграф, а да не влизат в бю-
джета на болничната помощ. Това е едно от
предложенията по финансовата макрорам-
ка на  Националния рамков договор за
2014 г., което предстои да бъде обсъдено
на следващия събор на Българския лекар-
ски съюз. Според експертите на съсловна-
та организация, работещи по проектодоку-
мента, е необходимо да се спре системния
преразход на лекарства, като със Закона
за бюджета на НЗОК се забрани прехвърл-
янето на средства от оперативния резерв и
от други дейности, за заплащане на меди-
каменти за извънболничната и болнична по-
мощ. Напомня се, че подобно ограничение
действаше до 2008 г.

Сред предложенията на експертите за фи-
нансовата макрорамка на НРД 2014 г. откри-
ваме също така и искане бюджетът за 2014 г.
да покрие нивото на плащания за 2013 г. Спо-
ред експертите, съставили документа, това
означава  да се предвидят около 140 млн. лв.
повече от бюджета за 2013 г., плюс растеж в
размер, определен от събора. С допълнител-
ните средства е необходимо в СИМП да се
увеличи ресурсът с минимум 20 млн. лв. с ог-
лед преминаване на финансиране на база
амбулаторен случай при цена, не по-ниска от
25 лв. Освен това се предлага  да се пред-
видят средства от 3-4 млн. лв. и за повишава-
не цените на някои от най недофинансирани-
те медико-диагностични дейности. Според
документа, в болнична помощ задължително
трябва да се завишат цените на клинични пъ-
теки, договорени, но не влезли в сила през
2013 г. - педиатричните и неонатологичните
пътеки, хирургия, пулмология и пътеката за
раждане. Изчисленията на експертите са, че
за това е нужно допълнителен ресурс от око-
ло 25 - 30 млн. лв. Освен това се предлага
увеличаване на средствата за определени
най-недофинансирани специалности или на-
растване с един процент на общият ресурс по
всяка специалност, по преценка на Събора.

Лекарите също така искат допълнителен
ресурс за въвеждане на отделно заплаща-
не в болничната помощ на анестезиите и
клиничната патология. От БЛС настояват и
за пряко остойностяване някои много скъ-
пи клинични случаи по определени крите-
рии и методика, като например инфекциоз-
ни ендокардити, съчетани травми, полиор-
ганна недостатъчност и други.

Лекарите предлагат цялата извършена и
отчетена дейност до ноември 2013 г. вклю-
чително, да се изплати до края на тази го-
дина, като не се прехвърлят каквито и да
било задължения към контрагентите на
НЗОК за бюджета за 2014 г.

Зоя ИВАНОВА
Буквално часове след

като от ВМРО проче-
тоха официалното
становище на минис-
терството на вът-
решните работи и Аге-
нцията за бежанците,
че в Пернишка област
не се предвижда нас-
таняването на бежан-
ци, беше разпростра-
нена информацията за
очакваното настан-
яване на сирийци в
детския еко комплекс в
Ковачевци. Самият
кмет Васил Станими-
ров научил за гостите
едва след като автобу-
сът вече пътувал  към
комплекса. Въпреки
краткото време
съумял да уведоми на-
чалника на полицей-
ския участък в Радо-
мир и да поиска засиле-
но присъствие на уни-
формени в района. Си-
рийските бежанци са
на свободен режим и
имат право да се раз-
хождат свободно в се-
лото. Преди настан-
яването на първата
група сирийци всички
били прегледани от ме-
дицински екипи. Бегъл-
ците пристигнали в
селото с пакети със
суха храна за пет дни и
санитарни комплекти.

За по-малко от три
дни над 261 души бяха
настанени в Нацио-
налния детски еколо-
гичен комплекс. Те са
сборна група от Аф-
ганистан, Сирия и Со-
малия, съобщи дирек-
торката на комплекса
Лилия Петрова. Хора-
та са прехвърлени
тук от граничните
разпределителни пун-
ктове и са предимно
млади семейства с де-
ца.

Бежанците са нас-
танени при прекрасни
условия, обясни Пет-
рова. Те обитават хо-
телската част на
комплекса в стаи с по
2 до 4 легла и самос-
тоятелен санитарен
възел. Бельото им ще
се сменя всяка седми-
ца, засега се ото-
пляват с маслени ра-
диатори. Работи се
активно по възста-
новяване на парната
инсталация и се над-
яваме до 15 дни да
пуснем и парното
отопление, допълни
Петрова.

Комплексът е разпо-
ложен в 70 дка парк.
Има игрища с изкус-
твена настилка, те-
нискортове, открити
басейни. Бежанците

могат да спортуват
на воля, по техни дан-
ни нямат близки и род-
нини, настанени при
толкова добри усло-
вия, заяви директор-
ката на НДЕК. Още при
пристигането на ав-
тобусите, на чужден-
ците е било обяснено,
че са настанени в база
за обучение на деца и
са помолени да я
пазят. Засега индика-
ции, че се руши няма,
твърдят от детския
екокомплекс. Настан-

яването на бежанци-
те е по договор, под-
писан от принципала
на комплекса с Държав-
ната агенция за бежан-
ци. Новите обитате-
ли на НДЕК са на свобо-
ден режим, плащат
наем и пазаруват в ма-
газините в населено-
то място. Повечето
са млади семейства с
малки деца. Въпреки че
капацитета на стаи-
те в детския комплекс
е по 5 легла, в повече-
то са настанени по 7

души.
„Част от тях са

християни. Поискаха
да бъде отворена чер-
квата в Ковачевчци.
Не създават никакви
проблеми засега”, поя-
сниха от общината.
Въпреки това местни-
те хора са притеснени.
Част от ковачевчани
не желаят бежанците
да пребивават в село-
то им. Затова днес
проблемът ще бъде об-
съден на общоселско
събрание.

“Миньорският цикъл” на Димитър Делийски в музея
Виктория СТАНКОВА

Навръх празника на Перник в Регионалния исторически музей бе от-
крита изложба живопис от миньорския цикъл на художника Димитър
Делийски.

Посетителите имаха възможност да видят 38 негови творби - рисун-
ка, акварел, пастел и масло.

Експозицията откри именитият скулптор професор Емил Попов - ко-
лега и приятел на Делийски, който направи и селекцията на картините.
Показани бяха и 8 картини, селектирани от академик Светлин Русев,
които участваха в посмъртната юбилейна изложба на автора в София в
галерия “Райко Алексиев” тази година. Всичките картини са на ми-
ньорска тематика, като повече от половината бяха показани за първи
път пред публика. Последните 12 години от трудовата си кариера Де-
лийски работи като подземен майстор-копач в мината. Този период от
живота му намери отражение в миньорския му цикъл от акварели, кой-
то той нарича„Оскотяване”. Кметът Росица Янакиева благодари на
наследниците на Делийски, предоставили картините за изложбата.

“Живейте красиво”- това е една от любимите фрази на художника Димитър Делийски, според неговия син Вален-
тин Лазаров. Художникът е роден на 29 май 1933 г. в село Жабляно в бедно работническо селско семейство. Детски-
те години и началното си образование завършва в Жабляно, учи и в Земен, след което отива да учи в гимназия в
Кюстендил. Жени се преди да навърши 18 години за настоящата си съпруга Здравка Делийска. Отбива редовната
военна служба в трудови войски като бояджия и строителен работник, купува къща в Земен и работи на няколко
места като кранист, бояджия, художник към общината.

Като миньор преживява и срутване в мината, което го оставя наполовина затрупан и отделен от света за няколко
часа. След като го откопават и спасяват, остава на легло в болница и лечението продължава няколко месеца.

Работи в мината, грижи се за къщата и семейството си, след което рисува и вечер до късни доби чете с томове
специализирана литература за техники, технологии на рисуване и история на изкуството, за живота и творчеството
на световните класици и се самообразова – и така години наред.

Пенсионира се на 50 годишна възраст, след което се отдаде повече от всякога на изкуството. Рисува почти дено-
нощно. Последния етаж от къщата си в Земен изцяло е превърнал в ателие, познато на десетки художници и хора на
изкуството, които са му гостували. Между тях писателят Николай Хайтов, професор Георги Димитров, професор Ва-
сил Вълев, изкуствоведът Димитър Димитров, художниците Митко Панайотов, Любен Гайдаров, Марин Гогев и много
други.

В края на живота си в стремежа да рисува, когато му е трудно поради влошеното здравословно състояние да се
качва на втория етаж на къщата, където е ателието, опъва по стълбите алпийско въже за по-лесно изкачване.

Цялото си свободно време прекарва сред природата. Възхищава се от природата и живота. Рисува предимно пей-
зажи, пътува при всяка възможност в страната и чужбина. Прави десетки самостоятелни изложби в София, Земен,
Ямбол и участва в стотици общи изложби в страната. Има картини в Национална художествена галерия, Софийска
градска галерия, в частни колекции в много страни от няколко континента.

Последните две години от живота си живее в Перник. Това е най-продуктивният период в живота му. Участва ак-
тивно в живота на групата на СБХ – Перник, където членува от 1976 г.

На 22.06.2012 г. напуска безвъзвратно този свят.
Димитър Делийски не е успял да завърши започнатите последни четири картини от цикъла „Беломорска Тракия”

за едноименната изложба, която дълги години готвил и планувал.
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Това се обсъжда от парламентарната група на  ГЕРБ

БСП възмутени от
агитката на ГЕРБ

Зоя ИВАНОВА
Разрастващата се

криза с бежанците
бе основна тема на
пресконференцията,
която даде народ-
ният представител
от ПП ГЕРБ Ирена
Соколова в Перник.
Проблемът е изклю-
чително наболял,
тъй като по послед-
ни данни до момента
у нас има близо 7000
бежанци, а прогнози-
те са до края на го-
дината техния брой
да нарастне до 30
000. Всеки ден около
200 души заявявай-
ки себе си като си-

рийци преминават
нелегално през гра-
ницата с Турция. В
момента две трети
от бегълците се на-
мират в столицата.
Капацитетът на
всички лагери от-
давна е изчерпан, а
условията в тях са
непоносими. Търсят
се нови места и
сгради, където те
да бъдат приюте-
ни.  Управляващите
обаче не правят ни-
какви сериозни дей-
ствия, за да решат
проблема, а с поведе-
нието си дори вло-
шават нещата, ка-

тегорична е Соколо-
ва. Тя оповести шо-
киращата информа-
ция, че без знанието
на местните гражда-
ни и дори на кмета в
Националния детски
екологичен комплекс
в село Ковачевци са
настанени 260 бе-
жанци, а максимал-
ният капацитет с
добавяне на легла и
допълнителна орга-
низация е 400. Не е
ясно дали се пред-
вижда настаняване-
то на още бежанци и
какъв ще е техния
брой. „ Под въпрос
остава  с какъв со-
циален статус са
тези хора, провере-
ни ли са в масивите
на МВР и има ли ми-
нистерството ин-
формация за тях.  За
сега знаем, че наста-
нените в Ковачевци
сирийците са 100
човека, останалите
са от Сомалия, Аф-
ганистан, Алжир.
По-голямата част
от тях  имат доку-
менти за самолич-
ност, но не всички, а
децата нямат доку-
менти за завършен
етап и степен на об-

разование.“ –заяви
Соколова. Тя допъл-
ни, че до момента не
е предприета никак-
ва информационно-
разяснителна рабо-
та в района. Тя не
скри изумлението
си, че управляващи-
те не са намерили за
нужно да осведомят
дори и кмета на гра-
да, че там ще бъдат
разположени бежан-
ци. „Той научил за
гостите едва след
като автобусът ве-
че пътувал от село-
то към комплекса.
Въпреки краткото
време съумял да уве-
доми началника на
полицейския участъ-
к в Радомир и да
поиска засилено при-
съствие на унифор-
мени в района. Си-
рийските бежанци са
на свободен режим и
имат право да се
разхождат свободно
в селото.“ Според
Соколова  трябва да
се търси подкрепа-
та на Европейския
съюз за справяне с
кризата около бе-
жанците от Сирия.
Това обаче не озна-
чава , че управлява-

ЕДИННАТА ФАКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЩЕ ДАДЕ ПОВЕЧЕ ЯСНОТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ТОК

шите трябва да изо-
лират собствения
си народ, държейки
го неинформиран и
оставяйки го в рол-
ята на жертва. Зара-
ди кризата с бежан-
ците ГЕРБ обмислят
да внесат пореден
вот на недоверие –
стана ясно още на
пресконференцията.

Според Соколова
няма съмнение, че за
пореден път премие-
рът Орешарски се
показва неспособен
да управлява, на фо-
на на хуманитарна-
та криза , в която
може да изпадне
страната ни ако не
се вземат незабавни
мерки. „Сериознос-
тта на проблема с
бежанците от Си-
рия и нарастващото
обществено неспо-
койствие изискват
усилия от страна на
отговорните лица
не само за организа-
ция и обезпечаване
на процеса, но и за
своевременно и из-
черпателно инфор-
миране на граждани-
те, особено по мес-
та, каза още Ирена
Соколова.

Богомил Николов, Изпълнителен директор на Българската национална асоциация на потребителите:

- Защо Българската национална асоциация на потребителите подкрепи
идеята на ЧЕЗ за въвеждане на единна фактура за електроенергия?

- С новата фактура се връщаме към добре забравеното старо. Преди го-
дини фактурата беше кратка и ясна – брой киловати, цена на киловат час,
обща цена. Включването на допълнителни позиции във фактурата, което
беше въведено от държавния регулатор, създаде объркване в хората, не-
гативизъм и недоверие в енергийните дружества.

Идеята е единната фактура да съдържа една и съща информация, под-
несена по един и същи начин. Така ще се даде повече прозрачност и съ-
поставимост на сметките за електроенергия.

- Как според вас трябва да се промени фактурата, за да бъде по-ясна
за потребителите?

- Според мен трябва да е по-опростена и по-ясна. На първата страница да
е посочено каква е изразходваната електроенергия и колко ще струва. Об-
щата цена да е видима веднага, така потреблението може да се следи по-
лесно. А детайлните разбивки да са на втора страница. Енергийните  дру-
жества проведоха свои информационни кампании, но липсваше цялостна
информационна кампания, което е задача на държавния регулатор.

- Каква е ролята на потребителските организации в Потребител-
ския съвет на ЧЕЗ България?

- Нашата роля е да бъдем коректив и да даваме полезни идеи.  Целта на
Потребителския съвет е да прави независима оценка и преглед на работа-

та на ЧЕЗ в България и да даде препоръки как да се подобрят предоставяните услуги.
- Как оценявате работата на Съвета досега?
- Съветът работи съвсем скоро, едва от няколко месеца, но със сигурност създаването му е една много полезна

стъпка. В момента пазарът на електроенергия за бита не е свободен, а е регулиран и е добре да има организация, коя-
то да работи в полза на потребителите. Когато този пазар стане свободен и конкурентен, ние вероятно няма да участва-
ме в подобен съвет, но при един естествено монополен пазар, такива органи са много полезни. Дори има примери от
световната практика, когато цените на тока се договарят между потребителски съвет и енергийните дружества, а не се
определят от държавата.

- Какво съветвате потребителите – как да се опазят от прекалено високи сметки за ток и парно през зимния се-
зон?

- Сметките за ток могат да се намалят при едно по-разумно използване на електроенергията. Много хора вече са пред-
приели мерки да подобрят енергийната ефективност на жилищата си – изолация, уплътнена дограма и пр. Но има лесни и
елементарни начини за ежедневно пестене на ток. Ето един конкретен пример. Малко хора знаят, че проветряването на
стаята с открехнат прозорец за дълго време е по-неикономично от краткото проветряване с напълно отворен прозорец. Та-
ка въздухът се обръща много бързо, без да се изстудяват стените и мебелите. За лампите е ясно – достатъчно е да сменим
старите крушки и да не ги забравяме оставени да светят, когато не ни трябват. Това уж всеки го знае, но колко от нас го
спазват?

Друг интересен пример. Домакинята изважда замразеното пиле от камерата и го поставя в микровълновата фурна за
размразяване. Напълно излишен разход на ток! Най-добре е замразеният продукт да се извади от камерата вечерта и
да се постави на най-долния рафт на хладилника. Така хем се размразява, хем отдава студ и поддържа ниската темпера-
тура.

Има и други методи за рационално използване на електроенергията, всеки, който се интересува, може да ги намери в ин-
тернет, а също така и на сайта ни. Изглеждат елементарни, но в дългосрочен план биха спестили доста от сметките ни за ток.

от страница 1

Във всичко трябва да има мярка. Не мо-
же представители и служители на властта
да освиркват премиера .Възмутени сме от
представители на местното самоуправле-
ние и на държавната власт, които бяха сред
агитката, освиркваща премиера Пламен
Орешарски в Перник. Сред свиркащите бе
директорът на пощата Петър Трендафилов”.
Това заяви председателят на БСП в Перник
Ненко Темелков.  Червеният лидер подчер-
та, че част от „тупанджийте и свиркаджий-
те” са били от столицата.

В последният работен ден на миналата
седмица Пламен Орешарски бе на посеще-
ние в Перник в края на миналата седмица
по покана на областния управител Михаил
Михайлов. Той се срещна с кметовете от об-
ластта и с представители на бизнеса. Това
била първата подобна среща в страната. На
нея присъствали над 160 бизнесмени от ре-
гиона

Бежанците в Ковачевци ...

Ще настояваме Агенцията по бежанците да
предостави оборудвана линейка, която да об-
служва хората. На заседание на щаба днес
институциите ще докладват за изпълнението
на поставените задачи. След оценка на ак-
туалната ситуация ще бъдат предприети
следващи действия. В работата му ще вземе
участие и шефът на Агенцията за бежанците
Николай Чирпанлиев.” допълни той. Вчера е
бил извършен преглед на хигиенните усло-
вия, в които живеят чужденците.  Освен това
ще им бъдат извършени и допълнителни ме-
дицински прегледи.  Командировани са еки-
пи от болницата, РЗИ и Бърза помощ.  Вероя-
тно в Ковачевци ще бъде ситуиран мобилен
кабинет. Те ще се запознаят на място с хи-
гиенните условия в бежанския център. „Га-
рантираха ми, че с тях ще има поне още пети-
ма лекари, за да се извършат първоначални
прегледи на бежанците”, каза областният уп-
равител Михаил Михайлов. Той опроверга
слухът, че сред имигрантите има огнище на
краста. Регистриран е само един единствен
случай, като болният е обработен и изолиран,
каза областният. „Трябва да се решат въпро-
сите с изхранването на хората, по какъв на-
чин ще става то.Също и за отоплението. Поис-
кал съм мнението на пожарната и на ЧЕЗ. От
електроснабдителното дружество обясниха,
че могат да се подадат съответните мощности
и това да не окаже влияние на съседните се-
ла. Взето е и решение за ремонт на отоплител-
ната система, за да се отопляват хората с ло-
кално парно”, каза още Михайлов. Той допъл-
ни, че от Агенцията по бежанците са уверили,
че повече чужденци няма да бъдат докарва-
ни в Ковачевци.
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Пернишката структура инициира законодателни промени за тях

Зоя ИВАНОВА
ВМРО започва сре-

ща с миньорите,кои-
то са работили поне
10 години под зем-
ята, но според сега
действащите разпо-
редби не могат да се
пенсионират на 45 го-
дишна възраст – то-
ва обявиха на прес-
конференция в облас-
тната структура на
ВМРО. Областният

председател на пар-
тията е упълномоще-
н от изпълнително-
то бюро да провежда
тези срещи с хората.
Хората, които са за-
сегнати по някакъв
начин от пенсионна-
та реформа от Пер-
ник ще се чакат от
воеводите за да пос-
тавят проблемите
си. От ВМРО са оси-
гурили безплатна

юридическа помощ.
Идеята е да се под-
готви законодателен
проект за промяна.
Не може да има тол-
кова разлики в пен-
сиите на миньорите
в зависимост от то-
ва кога са се пенсио-
нирали. Условията за
работа са еднакви, те
не се променят, те
остават същите.
Прави се реформа на
пенсионната систе-
ма, а миньорите заги-
ват. Те са забравени  -
това каза облас-
тният председател
на ВМРО Кирил Кара-
манчев.  

Според зам.предсе-
дателят на ВМРО Ан-
гел Джамбазки тема-
та е изключително
сериозна. За нас е
крайно неприемливо
условията при които
тези хораса започна-
ли работа да бъдат
променяни – и то в
тяхна вреда. Това не е
разхождане по жъл-

Петър Докладал:ЧЕЗ
работи в интерес на

бизнеса и обществото
Силвия ГРИГОРОВА

Вече 9 години ЧЕЗ инвестира в иконо-
миката на България разумно и отговорно
с цел да осигури по-добри условия за
бизнеса и за обществото, заяви Петър
Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ
за България. Той взе участие в дискусия-
та “Каузите на бизнеса. Икономическо
развитие на регионите. Силата на посла-
нията на четвъртата власт” в рамките на
Деветата  световна среща на български-
те медии, организирана от БТА.

„Медиите са наш основен партньор при
комуникиране на дейността ни към об-
ществото и аз високо ценя поканата да
участвам в една от дискусиите на този
авторитетен форум. Като бивш журналист
аз добре разбирам стремежите на пред-
ставителите на медиите към точна и дос-
товерна информация. ЧЕЗ винаги е била
отворена към медиите в България и е го-
това да продължава плодотворното си
сътрудничество с тях, както досега“, зая-
ви Петър Докладал. „Социалната отго-
ворност е неразривна част от нашия биз-
нес в България. Ние съзнаваме нашия
ангажимент към околната среда, клиен-
тите, служителите и партньорите на ЧЕЗ
Груп. Разработили сме и прилагаме дъл-
госрочна програма. Сред нейните основ-
ни приоритети са активните мерки в об-
ластта на енергийната ефективност, гри-
жата за околната среда и здравословния
начин на живот”, посочи в речта си пред
Деветата световна среща на българските
медии регионалният мениджър на ЧЕЗ за
България.

 Сред другите основни акценти от из-
казването на Петър Докладал бяха ин-
вестициите на ЧЕЗ в страната, енергийна-
та ефективност и дейностите на компа-
нията в подкрепа на младото поколение.

„ЧЕЗ нарежда сред приоритетите си
превръщането на българските домакинс-
тва от енергоемки в енергоефективни
потребители на енергия. Дружеството е
разработило и провежда активна разя-
снителна кампания. Повишаването на
ефективността при крайното потребление
на електроенергия е в пряка връзка с по-
вишаване на производителността и кон-
курентоспособността на българската ико-
номика и съответно с постигане на по-ви-
соко качество на живот на българските
граждани. Развитието на българското об-
разование и предоставянето на възмож-
ности и перспективи за младото поколе-
ние са сред основните каузи на ЧЕЗ.
През 2013 г. компанията стартира нова
инициатива – отпускане на целеви даре-
ния на читалища в Западна България.
Целта е да запази важната роля на чита-
лищата и в наши дни като средища на че-
тенето и националното самосъзнание“,
заяви регионалният мениджър на ЧЕЗ за
България

Български фирми на
изложение в Италия

Силвия ГРИГОРОВА
Изпълнителната агенция за насърча-

ване на малките и средните предприятия
 организира национално участие на бъл-
гарските компании в Международната
изложба за хотелско и ресторантьорско
оборудване- HOST 2013 в Милано, Ита-
лия. Тя се провежда в периода от 18 до
22 октомври 2013г. В изложбения ком-
плекс на националните щандове, с обща
площ от 152 кв.м. своята продукция
представят 7 български компании:

Международната изложба HOST се
провежда от 1966 год. през две години и
е едно от най-престижните събития за
представяне на технологии и оборудва-
не за хотели и ресторанти. Участието в
него дава уникален бизнес опит, въз-
можности за собствено позициониране в
постоянно развиващия се пазар, затвър-
ждаване на марката, изучаване на па-
зарните иновации и обмяна на опит.

Актуализират Закона за дейността
на инвестиционни схеми
Силвия ГРИГОРОВА

М и н и с т е р с к и я т
съвет одобри зако-
нопроект за изме-
нение и допълнение
на Закона за дей-
ността на колек-
тивните инвести-
ционни схеми и
други предприя-
тия за колективно
и н в е с т и р а н е .
Проектът има за
цел да въведе в
българското зако-
нодателство изи-
скванията на Ди-
ректива 2011/61/
ЕС относно лица-
та, които управл-
яват алтернатив-
ни инвестиционни
фондове. Предви-
дено е създаване-
то на нов дял вто-
ри в закона, който
въвежда понятие-
то „лица, управл-
яващи алтернатив-
ни инвестиционни
фондове” и създа-
ва уредба на лицен-
зирането им, съот-
ветно регистрира-
нето – в случаите
на управлявани ак-
тиви под посоче-
ните в директива-
та прагове, основ-
ни изисквания във
връзка с организа-
цията и дейнос-
тта на лицата, уп-
равляващи алтер-
нативни

и н в е с т и ц и о н н и
фондове, и във

връзка с управл-
яваните фондове,
правила за транс-
гранично управле-
ние и предлагане на
алтернативни ин-
вестиционни фон-
дове.

В законопроекта
се предлагат и из-
менения в разпо-
редби от закона,
които засягат въ-
веждането на оп-
ции от вече тран-
спонираната Дирек-
тива 2009/65/ЕО
относно предприя-
тията за колектив-
но инвестиране в
прехвърлими ценни
книжа. Изрично е
уредена възмож-
ността за създава-
не на колективни
инвестиционни схе-
ми с инвестицион-
ни подфондове,
което е обичайна
практика в повече-
то държави-членки
на Европейския
съюз, като тази
възможност е пре-
доставена и на бъл-
гарските колектив-
ни инвестиционни
схеми. Допуснато е
депозитар да може
да бъде и инвести-
ционен посредник,
отговарящ на опре-
делени изисквания,
с цел да бъдат раз-
ширени възможнос-
тите при избор на
депозитар на уве-

личаващия се брой
предприятия за ко-
лективно инвести-
ране.

Предвидено е ка-
то такива да фун-
кционират и отво-
рени дружества,
както и отворени
и затворени фон-
дове.

Със законопроек-
та се въвеждат съ-
що така някои раз-
поредби на издаде-
ните от Европей-
ския орган за ценни
книжа и пазари на-
соки за борсово
търгуваните фон-
дове и фондовете
на паричния пазар,
което следва да да-
де възможност за
развитие на секто-
ра на такива фон-
дове. Предвидени
са и изменения в
Закона за Комисия-
та за финансов
надзор и Закона за
пазарите на финан-
сови инструменти
във връзка с прила-
гането на Регла-
мент (ЕС) №648/
2012 относно из-
вънборсовите де-
ривати, централни-
те контрагенти и
регистрите на
транзакции като се
установяват раз-
поредби за санкции-
те, приложими при
нарушения на раз-
поредбите му.

тите павета, това е
слизане под земята,
това е трудна и
мръсна работа. Тези
хора са започнали при
едни условия на рабо-
та с мисълта след
приключване на рабо-
та да имат достойни
условия за живот.
Пенсионната рефор-
ма при тях започна
още по времето на
Иван Костов. Започ-
наха да се слагат та-
вани на пенсиите, да
се променят условия-
та. При поредното
правителство сега
отново виждаме, че
тази най ощетена
група хора – миньори,
металурзи остават в
дъното на обществе-
ното внимание. Изча-
кахме да мине време
след трагедията в
Ураново за да не из-
глежда все едно че
трупаме точки на
фона на човешката
трагедия. А условия-
та на труд са все по

лоши – те не се по-
добряват, хората не
получават реалните
си възнаграждения.
Все едно се работи в
условията на вълчо-
то натрупване на ка-
питали в Англия и ро-
маните на Юго… Това
за нас е неприемливо.
Тези въпроси ще ги
поставяме. Искаме да
има яснота след тра-
гедията в Ураново.
Има ли наказани.

След като има заги-
нали хора има и ви-
новни, те наказани ли
са.. Ще посочим цяла-
та система на со-
циалното осигурява-
не, ще покажем как се
формират пенсиите
на тези хора. И ще пи-
таме защо се про-
менят условията са-
мо в ущърб на миньо-
рите. Ще намерим за-
сегнати хора от цяла-
та страна и ще се бо-
рим за защита на тех-
ните права – каза още
Джамбазки.

4 500 деца са
напуснали училище

Виктория СТАНКОВА
4500 деца са отпаднали от училище ми-

налата година”, заяви Янка Такева, член
на Икономическия и социален съвет и
председател на Синдиката на български-
те учители.

“От тях 620 са по слаб успех, всичко
останало е по социално-икономически
причини. Родителите, особено от ромски
произход, си взимат момичетата, за да
може да бъдат девствени, след това да
ги продават по-скъпо, и никой не им пра-
ви забележка и кой им дава право да на-
рушават закона. Другата причина за това
е липсата на стипендии, особено за уче-
ниците от 16 до 18-годишна възраст в
професионалните училища, тук трябва да
имат специален запис сега в закона за
бюджета да им се плащат пътните и на
тях, защото пътните се плащат до 16-го-
дишна възраст. Една от  причините е об-
ществената среда. Не може хората без
образование да бъдат най-богати, децата
гледат това.” Такева каза, че през мина-
лата година е било установено, че има
ученици - “мъртви души”, които се водят
в дадено училище, но не го посещават и
добави, че делегираните бюджети са да-
ли възможност да се вписват деца, непо-
сещаващи училище, за да не се намал-
яват средствата за тези бюджети. Сега с
контрола от Министерството на образова-
нието и науката смятам, че този проблем
вече е решен в страната, заяви Такева.
За справяне с отпадането от училище
Икономическият и социален съвет пред-
ложи следните мерки: “Родители, които
не си изпращат децата на училище, не
трябва да бъдат глобени, а трябва да по-
лагат обществено-полезен труд. Тези ро-
дители трябва да работят, за да може да
осъзнаят, че не могат да нарушават зако-
ните. Родители, които рано оттеглят деца-
та си от училище, също трябва да по ла-
гат обществено-полезен труд. Родители,
които не изпращат децата си на училище,
не трябва да бъдат включвани в програ-
мите на Министерството на труда и со-
циалната политика за заетост или со-
циално подпомагане”.
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл. 60 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Бл. Гебрев, ет. 2, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, От. Паисий, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, южна - 24 000 евро
2. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 1, ТЕЦ, тер., РVС - 25 500 евро
3. Двустаен, на Пазара,, ет.3, 78 км.м, лукс, ТЕЦ, тер., част. гредоред 33 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц., ет.7/10/, ТЕЦ, тер. 27 500 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 2 тер. - 52 500 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4, 74 кв.м, ТЕЦ, подобр. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 2, нов блок, акт 16, 68 кв.м, тер. - 400 евро/кв.м
8. Двустаен, Пашов, ет. 1, ТЕЦ, подобрения - 23 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., 63 кв.м - 34 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., ет. 4, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.
12. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
13. Двустаен, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, част. обзав., вград. кухня, климатик, саниран - 45 000 лв.
14. Двустаен, Радомир, ет. 6, кв. Автогарата, подобрения - 21 500 лв.
15. Двустаен, Радомир, кв. Мечта, ет. 6, подобрения, л.о. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, ул. Искър, ет. 1, 90 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
2. Тристаен, Ид.ц., ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., 9 ет. блокове - 33 000 евро
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., 94 кв.м - 92 500 лв.
4. Тристаен, ул. Отец Паисий, ет. 1, 3 тер., ТЕЦ, по БДС - 27 000 евро
5. Тристаен, Тева, ет. 7/8/, 3 тер., подово, отремонтиран, подобрения - 27 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 лв.
7. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
8. Тристаен, Изток, НОЕ, ет. 1, 105 кв.м,   подх. за живеене и офис, лукс, тер., камина - 31 000 евро
9. Тристаен, София, Красна поляна, ет. 1, тх., тер., лукс, с обзавеждане - 43 000 евро

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. Мезонет, Център, 140 кв.м, лукс, с 1/12 част от двор - 84 000 евро
2. Мезонет, ИД.ц., 149 кв.м, с акт 16, ТЕЦ, 3 тер., лукс, ул. Н. Цанов - 89 400 евро
3. Мезонети, Изток, 163 кв. м и 275 кв. м, напълно завършени, луксозни  - 400 евро/кв.м

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. II-ри етаж, и полуетаж, кв. Клапало, с гараж, лукс,
с обзавеждане, РЗП: 160 кв.м, и дв. 150 кв.м - 80 000 лв.
2. Къща, 2 ет., Пригаров р-н, за: 56 кв.м,  дв: 175 кв.м, ПВЦ, климатик, близнак - 55 000 лв.
3. Къща, Драгановец, сут. + 2 ет., ЗП: 72 кв.м, дв. 220 кв.м - 35 000 евро
4. Къща, Драгановец, РЗП 250 кв. м, 4 ет., ЗП 88 кв. м, дв. 370 кв. м - 66 000 лв.
5. Къща, Винпром, 2 ет., лукс, РЗП: 130 кв.м, дв. 382 кв.м, с обзавеждане - 70 000 лв.
6. Къща, при Гаров район, ЗП: 2 ет. х 86 кв.м, дв. 861 кв.м - 65 000 лв.
7. Къща, Клепало, 3 ет., ЗП: 64 кв.м, дв. 400 кв.м - 37 000 евро
8. Къща, Изток, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 480 кв.м, дв. 730 кв.м - 75 000 лв.
9. Къща, Батановци, 1 ет., 50 кв.м, дв. 600 кв.м - 18 000 лв.
10. Къща, Радомир, сутерен, 2 ет. и таван, РЗП: 147 кв.м, дв. 350 кв.м - 95 000 лв.
11. Парцел, над Автогарата, 1 171 кв.м, с къща, ЗП: 94 кв.м, 1 ет., делим - 32 000 евро
12. УПИ, кв. Могиличе, 540 кв.м, за жил. строителство - 10 800 евро
13. УПИ, Мошино, 748 кв.м, на асф. улица, за жилищно строителство - 30 евро/кв.м
14. УПИ, Драгичево, 1 700 кв.м - 19 евро/кв.м

БИЗНЕС ИМОТИ:
1. Магазин, Център, 101 кв.м, ТЕЦ - 600 евро/кв.м
2. Магазин, Изток, партер, 59 кв.м, около Пазара - 38 000 евро
3. Заведение, Изток, 68 кв.м, нап. оборудвано, с лятна градина, 150 кв.м - 68 000 евро
4. Магазин, Пашов, 28 кв.м, ТЕЦ, тх. - 25 000 лв.
5. Магазин, за хр. стоки, 80 кв.м, с кафе, оборудвано, лукс, 120 кв.м, прил. терен 80 кв.м- 250 000 лв.
6. Хале, Караманица, ЗП: 391 кв.м,  с прилежащ  терен 1 187 кв.м - 210 000 лв./с ДДС/
7. Хале, Мошино, РЗП: 673 кв.м, с прилежащ терен 2 580 кв.м, РVС, изолация, адм. част- 290 000 евро
8. УПИ, Център, 500 кв.м, за жил. стр.
  /с възможност за закупуване на още 390 кв.м/ - 50 000 евро
9. УПИ, Винпром, с лице на ВГМ от 1 563 кв.м, с проект за автосервиз - х 50 евро/кв.м
10. УПИ, Изток, на ВГМ, с лице 30 м, 991 кв.м, за обс. дейности - 45 000 евро
11. УПИ, Радомир, 3 802 кв.м, за фото-волт. центр., на гл. път Перник-Кюстендил - 20 евро/кв.м
12. УПИ, Радомир, 2 040 кв.м, с хале 600 кв.м - 60 000 лв.
13. Имоти, с. Ковачевци, 130 дка, 9 дка, 6 дка, 4 дка, 40 дка, 20 дка от - от 2,50 евро до 6 евро/дка

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., напълно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 350 лв. /става за студенти/
3. Двустайни, Тв. ливади, ет. 5, ет. 10, нап. обзаведени - 300 лв. 280 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 3, необзаведен, ТЕЦ, тер. - 160 лв.
5. Тристаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, нап. обзаведен - 300 лв.
6. Кафе, Ид. ц., 30 кв. м, оборудвано и обзаведено, лятна градина - 990 лв.
7. Магазин, Ид.ц., 76 кв.м, ТЕЦ, подходящ за бяла техника, банка, офис - 1 750 лв.
8. Офис, Пашов, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, лукс, климатик - 300 лв.
9. Хале, Стомана, 700 кв.м с кран-12 т, телфер-9 т., за производство или склад - 3 000 лв.
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КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

1. Гарсониера, Благоевград, ж.к Запад, тх., тер., юг,
ет. 6, до Езиковата гимназия - 17 300 евро
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт - 52 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, над партерен, добър - по договаряне
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, юг, 1 тер. - 35 000 лв.
5. Тристаен, ул.Вардар, ет.1 /непрех./, таван, мазе - 35 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 3, в района на Пожарната - по договаряне
7. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро
8. Тристаен, Център, тих район, ет. 1, непрех., отремонтиран - 75 000 лв.
9. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6 - 50 000 лв.
10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
13. Къща, над Профилакториума, РЗП: 260 кв.м, дв. 400 кв.м - 63 000 евро
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м - 31 000 евро
15. Вила, с. Ковачевци, РЗП: 150 кв.м, дв. 600 кв.м - 28 000 лв.
16. Парцел, Бучино, 960 кв.м - 15 000 лв.
17. Парцел, Център, 380 кв. м - по договаряне
18. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
19. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 20 000 лв.
20. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, с. Конска, 1 000 кв.м, равен, ток, вода - 8 000 лв.
22. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
23. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, 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.
8. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.
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Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

ТЕЛ. 076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01076/60 03 01;;;;; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86; 60 86 86;
УЛ. ТЪРГОВСКА 13, ЕТ. 2

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

 0898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 3060898/528 306; ; ; ; ; 0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;0898/640 456;
0878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 6870878/528 026; 0879/628 687

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

1. Нов магазин, Ид.ц., 50 кв.м - 28 800 евро

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Боксониера, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 28 000 лв.

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

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

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

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

6. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 22 000 лв.

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

8. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 21 500 лв.

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

5. Проучване, ет. 1, 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 - 28 000 лв.

9. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

11. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 47 000 лв.

12. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.

13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, ремонт, отличен - 37 800 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Център, ет. 1, 86 кв. м, 2 тер., тх., ТЕЦ - 48 800 лв.

2. Ул. Търговска, ет. 2, вътр. непреходен, 2 тер. - 53 000 евро

3. Ид.ц., ет. 1, 96 кв.м, тх., таван - 34 600 евро

4. Пашов, ет. 3, вътр., непреходен, лукс - 46 800 лв.

5. Тева, ет. 4, ТЕЦ непреходен, вътрешен- 33 000 лв.

6. Изток, ет. 3, ет. 5, непреходен - 45 000 лв.

7. Изток, ет. 6, ЕПК, непреходен - по договаряне

8. Албени, ет. 3, ремонтиран, саниран - 53 000 лв.

9. Радомир, кв. Тракия, ет. 7/8/, обзаведен- 17 000 лв.

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, над Автогарата, 1 ет., 75 кв.м - 35 000 лв.

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

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

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

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

АПАРТАМЕНТИ:
1. БОКСОНИЕРА, ИЗТОК, ЕТ. 8, ЮГ, - 8 700 ЛВ.
2. ГАРСОНИЕРА, МОШИНО, ЕТ. 4, ТХ. - 27 000 ЛВ.
3. ГАРСОНИЕРА, ПАШОВ, ЕТ. 7, ЮГ, ТЕР. - 24 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 3, РЕМОНТ - 52 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, УЛ. ОТ. ПАИСИЙ, ЕТ. 3, 2 ТЕР., ТХ., ПЛ. - 60 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, УЛ. СТРУМА, ЕТ. 5, ТХ., ПЛ., ЮГ - 32 000 ЕВРО
7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, НОВ, ЕТ. 5, ЛУКС - 33 000 ЕВРО
8. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 1, РVС, ЮГ - 23 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 2, ЮГ, ПРЕУСТР., ЛУКС, С ГАРАЖ - 52 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 1, НОВ, ЮГ, 1 ТЕР., ЛУКС - 35 000 ЕВРО
11. ДВУСТАЕН, МОШИНО, НОВ, С ГАРАЖ, ЕТ. 4 - 63 000 ЛВ.
12. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 36 000 ЛВ.
13. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, УЛ. Ю. ГАГАРИН - 28 000 ЛВ.
14. ДВУСТАЕН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 7, ЛУКС - 45 000 ЛВ.
15. ДВУСТАЕН, УЛ. “БЛ. ГЕБРЕВ”, ТХ., ПЛ., ЕТ. 3 - 55 000 ЛВ.
16. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, РЕМОНТ, ОБЗАВЕДЕН, ЮГ - 40 000 ЛВ.
17. ДВУСТАЕН, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 8, ПРЕУСТРОЕН - 33 000 ЛВ.
18. ТРИСТАЕН, УЛ. КРАКРА, 120 КВ.М, РЕМОНТ - 60 000 ЕВРО
19. ТРИСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 8, МН. ДОБЪР - 39 000 ЛВ.
20. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ОБЗАВЕДЕН - 52 000 ЛВ.
21. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, АЛБЕНИТЕ, ЕТ. 1, НЕПРЕХОДЕН - 45 000 ЛВ.
22. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, 90 КВ.М, ТХ., ЗАД КМЕТСТВОТО, ЕТ. 1 - 60 000 ЛВ.
23. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, ЕТ. 1, ТХ - 37 000 ЛВ.
24. ЧЕТИРИСТАЕН, ИЗТОК, ДО КМЕТСТВОТО, 135 КВ.М, ТХ., ПЛ. - 45 000 ЕВРО
25. MНОГОСТАЕН, СЦ, НОВО СТР., 138 КВ.М, ЛУКС - 66 000 ЕВРО
26. МАГАЗИН, УЛ. ТЪРГОВСКА, 60 КВ.М - 180 000 ЕВРО
27. МАГАЗИН, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, 56 КВ.М - 57 000 ЕВРО

КУПУВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК - ДО 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК - ДО 35 000 ЛВ.
3. ТРИСТАЕН, ИЗТОК - ДО 50 000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ОФИС, ИЗТОК, ЕТ. 2, ЛУКС - 250 ЛВ.
2. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ОБЗАВЕДЕН, ЕТ. 4 - 250 ЛВ.

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 0889/552 004

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 14 500 евро
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, тх., пл., ет. 1 - 37 000 лв.
5. Гарсониера, пл. Кракра, тх., пл., ет. 4, тер., 54 кв.м - 39 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
7. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 45 000 лв.
9. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
10. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
11. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
13. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
14. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
15. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 34 000 евро
16. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
17. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
18. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
19. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж, дв. 220 кв.м - 45 000 евро
20. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
21. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
22. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
23. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Дараци, ет. 1, нап. обзаведен - 180 лв.
2. Двустаен, и Гарсониера, Тв. ливади, нап. обз., луксозни - 320 лв.; 220 лв.
3. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Вардар, ет. 4, ТЕЦ, 50 кв.м, нап.отремонтирана - 23 000 евро

2. Гарсониера, Тева, ет. 5, 46 кв.м, ТЕЦ РVС - 20 000 лв.

3. Гарсониера, Радомир, 50 кв.м, без ТЕЦ, 1 тер.,

изток/запад, непоследен ет., ет. 10, НОЕ - 16 000 лв.

4. Гарсониера, Радомир, кв. Гърляница, ет. 7/н/, 1 тер., асансьор - 11 000 лв.

5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 5, тх., ТЕЦ, юг - 31 000 лв.

6. Двустен, Проучване, ет. 5, 2 тер., изток/запад - 33 900 лв.

7. Двустаен, Пашов, 68 кв.м, ЕПК, ет. 5, юг/изток - 35 000 лв.

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

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

10. Тристаен, Дараци, ет. 7 от 8, 3 тер. - 38 000 лв.

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

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

13. Мезонет, Ид.ц., ж.к Колош, 86 кв.м, 2 работещи асансьора

I-во ниво: дневна, кухня, баня,  WC, 1 спалня,

II- ро ниво: емпоре-дневна 2 спални - 39 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 58 000 евро

21. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м - 30 евро/кв.м

22. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство

и обществено обслужващи дейности - 28 евро/кв.м

23. УПИ, 340 кв.м, гр. Перник, кв. Клепало, ток, вода - 21 000 лв.

24. УПИ, 38 дка, за складове и промишлени дейности

в района на Червена могила - 5 лв./кв.м

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

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

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

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

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

29. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро
30. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 1, без ТЕЦ, близо до Университета, нап. обз. - 250 лв.
2. Гарсониера, Дараци, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Пашов, ет. 10, напълно обзаведен - 300 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 8, 86 кв.м, ТЕЦ, необзаведен - 230 лв.
5. Магазин, Ид.ц., 38 кв.м, СОТ, лукс - 400 лв.

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

1. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 72 500 евро

2. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

3. Четиристаен, Изток, 155 кв.м, гараж, луксозно довършен

4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

5. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16 - от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

1. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - по договаряне

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

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

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

5. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.

6. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 23 000 лв.

7. Гарсониера, Изток, Албените, ТЕЦ, преустроена - 17 500 лв.

8. Двустайни, Ид.ц., 73 кв.м, 76 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, юг - 44 000 лв.

9. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 45 000 лв.

10. Двустаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 2, лукс - 45 000 лв.

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

12. Двустаен, Тева, ет. 2, РVС, подобрения - 24 500 лв.

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

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

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

16. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС, подобрения - 22 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

24. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, пл., 90 кв.м - 42 000 лв.

25. Тристаен, Проучване, ТЕЦ, ет. 1, лукс - 55 000 лв.

26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.

27. Тристаен, Тева, лукс, ет. 1, л.о., климатици - 46 000 лв.

28. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх. - 35 000 лв.

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

30. Къща, Соф. шосе, 1 ет. - 35 000 лв.

31. Къща, Д. Раковец, пл., 2 ет. х 40 кв. м, парцел: 900 кв. м - 60 000 лв.

32. Къща, Драгановец, пл., 2 ет. х 80 кв.м, гараж п: 280 кв.м - 38 000 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 - 58 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 6, тер., тух., пл., среден, ремонтирана - 35 000 лв./коментар/
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониера, Дараци, ет. 8, много добра - 18 000 лв.
4. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
5. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 21 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет.  4, средна, РVС - 18 000 лв.
7. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 18 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, ет. 2, тер., ет. 1 - 21 000 лв.
9. Двустаен, Център, висок, 1-ви ет., тх., пл. - 38 000 лв.
10. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  42  000 лв.; 38 000 лв.
11. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
12. Двустаен, ул. От. Паисий, ет. 4, след осн. рем., РVС, 2 тер. - 45 000 лв.
13. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран- 28 000 лв.
14. Двустаен, Проучване, непреходен, ет. 3, с подобр. лукс - 34 000 лв.
15. Двустаен, Тева, ет. 3 - 27 000 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
17. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 5, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 29 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 28 000 лв.; 32 000 лв.
19. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
20. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 55 000 лв./коментар/
21. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 45 000 лв.
22. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
23. Спешно Тристаен, Тева, без ТЕЦ - 27 000 лв.
24. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 37 000 лв.
25. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
26. Къща, с. Даскалово, сутерен + етаж, двор - 42 000 лв.
27. Къща, кв. Клепало, гараж + 2 ет., дв. 300 кв.м - 50 000 лв.
28. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
29. УПИ над Болницата, 500 кв.м - 22 000 лв.
30. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
31. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 15 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Пашов, ет. 4, обзаведена - 190 лв.
2. Гарсониера, Тева, обзаведена - 150 лв.
3. Гарсониера, Изток, осн. ремонт, ново обзавеждане, лукс - 200 лв.
4. Гарсониера, Изток, с обз., след основен ремонт - 170 лв.
5. Луксозен двустаен, Ид.ц., нап. обзаведен - 300 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
7. Двустаен, Тева, обзаведен, ет. 5, раб. асансьор - 180 лв.
8. Двустаен, Пашов, обзаведен, след ремонт - 200 лв.
9. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 150 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 2, нап. обзаведен - 200 лв.
11. Спешно Тристаен, Ид.ц., нап. обз., може и за работници - 250 лв.
12. Тристаен, ИЦ, нов блок, обзаведен, тх., пл. - 200 лв.
13. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
6. Мошино, ет. 4, 54 кв. м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер. - 31 500 лв.
2. Изток, ет. 2, ЕПК, без ТЕЦ - 25 000 евро
3. Изток, ТЕЦ, тер., комун. място - 31 500 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 28 000 лв.
5. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 2, 59 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 53 000 лв.
2. Изток, ЕПК, ет. 7, ТЕЦ, тер., 98 кв.м - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 3, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 82 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ, тер., основен ремонт - 30 000 евро
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт - 45 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
2. Изток, оборудван зъболекарски кабинет, 40 кв.м,
 може и за офис - 500 лв.
3. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
4. Помещение, Изток, 30 кв.м, санитарен възел - 170 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, близо до Радомир,
луксозна - 39 000 лв.
7. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
8. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
9. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
10. Парцел, в ниската част на
автогарата, със стара къща,
и проект за нова виза - 22 000 лв.
11. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, тх., тер - 17 200 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра,
след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5,
с мет. врата, сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
3. Двустаен, Изток, ул. Ленински проспект,
тх., пл.,ТЕЦ, тер., с/у Пазара - 38 500 лв.
4. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК,
ет. 6, отличен - 29 000 евро
5. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
6. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби,
II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена
обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро
7. Офис, нова бизнас сграда,
до Съда, 40 кв.м - 550 евро/кв.м
8. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
9. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

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

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

0888/689 535

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Пашов, ет. 1, тх., лукс ремонт - 22 000 лв.
2. Пашов, ТЕЦ, ет. 4, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Център, ет. 2, пл., без ТЕЦ - по договаряне
4. Мошино,  ТЕЦ,; ет. 7, ТЕЦ - 24 000лв.
5. Изток, ет. 7, санирана, РVС - 23 500 лв.
6. Радомир,  ет. 7, ет. 8 - по споразумение

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
6. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., мет. врата,
РVС, теракот, ламинат - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, по БДС, раб. асансьор - 26 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 28 000 лв.
9. Радомир, кв. Тракия ет. 2 - 17 000 лв.
10. Радомир, Арката, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ - 33 000 евро
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.  - по договаряне
4. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС - 37 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, ЗП: 100 кв.м, сутерен,
етаж, л.о., гараж, п: 500 кв.м - 80 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
3. Къща, Център, кв. Клепало, долепен близнак, пл.- 29 000 евро
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.

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/
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"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
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/,
ЗП: 66 кв.м, дв. 1 дка, нова - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 120 000 лв.
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м,
гредоред, п: 800 кв.м - 35 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, сут. + ет.,
тавански етаж, дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Садовик, 40 кв.м, 2 ет., 1 025 кв.м - 15 000 лв.
11. ПИ, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав,
780 кв.м, със стара къща - 18 000 лв.
13. Парцел, с. Бобораци, 1 дка - 10 000 лв.
14. Парцел, с. Прибой, 650 кв.м, едноетажна къща - 10 000 лв.
15. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
17. Парцел, кв. Църква, 720 кв.м - 21 600 лв.
18. Парцел, Могиличе, 435 кв.м - 15 225 евро
19. УПИ, Радомир, стара къща, 380 кв.м - 26 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Брезник център, 700 кв.м, стара къща,
започнат нов стр - 80 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, 385 кв.м, с. Ездимирци, общ. Трън - 4 000 лв.
23. с. Люлин  2,5 дка, дворно място - х 10 лв./кв.м
24 Перник, над кв. Ралица, в местност ”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, обз. /печка, перална, хладилник - 250 лв.
2. Гарсониера, София, Зона Б-5, нап. обзаведена - 300 лв.
3. Етаж от къща, над Автогарата, кв. Ралица - 130 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.
Купува, Гарсониера, Мошино, до ет. 5 добро състояние, панел

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6, ТЕЦ, тер., РVС - 19 500 лв.; 21 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 4, тх., пл., тер. - 26 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, тх., тер., ет. 3 - 17 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8 - 18 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, преустроена, ет. 6 - 23 000 лв.; 24 000 лв.
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 38 800 лв.; 42 000 лв.
7. Двустаен, Тева, ТЕЦ, РVС, ет. 8 - 22 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
9. Двустайни, Изток, ет. 2; ет. 3, 2 тер., ТЕЦ, преустр. - 35 000 лв.; 29 800 лв.
10. Двустаен, Изток, 70 кв.м, РVС, ТЕЦ - 28 000 лв.
11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 39 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 2 - 30 000 евро
13. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м - 45 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр. - 36 000 евро
15. Тристаен, Център, непрех., ет. 1, ТЕЦ, тер., тх. - 29 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 40 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 40 000 лв.
19. Апартамент, Изток, 83 кв.м, ЕПК, РVС - 44 000 лв.
20. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 2 ет., дв. 250 кв.м - 50 000 лв.
21. Къща, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м - 31 000 лв.
22.  Къща, кв. Ралица, 2 ет., пл., дв. 560 кв.м - 38 000 евро
23. Къща над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м. - 41 000 лв.
24. Къща, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 евро
25. Къща, Клепало, сутерен + 2 ет., таван, РЗП: 200 кв.м, дв. 230 кв.м - 60 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 24 000 евро
27. ПИ, Изток, външна магистрала, 2 180 кв.м - по договаряне
28. ПИ, Рударци, 1 500 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
29. ПИ, Студена, 680 кв.м; 900 кв.м - по договаряне
30. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
31. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м
32. УПИ, 600 кв.м; 1 200 кв.м, Мошино, гараж - 30 евро/кв.м

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,
дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 7 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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Продавам двустаен апартамент, 87
кв.м, гр. Радомир, лукс, без посредник,
40 000 лв. с коментар - тел. 0893/ 708
809; 0885/330 397

Продавам къща, 80 кв.м, дв. 2 дка, с
овощна градина в с. Драгомирово,
Пернишки окръг, 25 000 лв. - тел. 0887/
511 608

Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140
кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади,

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

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

Давам под наем, обзаведени стаи

всяка със собствен санитарен възел -

0888/952 264

Давам под наем, охраняемо складово

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за

кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39

20; 0888/925 348

Давам под наем, партерно помещение, 90 кв.м,

ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61,

120 кв.м - тел. 60 35 74

Давам под наем гарсониера, ИЦ, без

посредник - тел. 0898/228379

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ

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

Продавам  пиролизно котле за отопление,

60KW – тел. 0887/88 40 95

работа

наем

разни

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. Гарсониера, Изток, Р. Димитров, ет. 7, нова дограма - 24 000  лв.
3. ДВУСТЕЕН, ИЗТОК, БЛ. ГЕБРЕВН, ЕТ. 6, ЮЖЕН, СЛЕД РЕМОНТ - 27 000лв.
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, ЕПК, ТЕЦ, 2 тер., изток-запад, светъл и топъл - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, Утинор, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ, преустроен в мезонет - договаряне
7. Тристаен, Център, ТЕЦ, ет. 1, преустроен в офис с отделен вход - 55 000 лв.
8. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
9. Магазин, Център, 30 кв.м, добър вид - 30 000 лв.

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

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

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

РЕМОНТ И
ПОДРЪЖКА
НА РVС И AL

ДОГРАМА
безплатно

посещение и
консултация

- тел. 0878/288 714

М
яст

о

за

реклама М
яст

о

за

реклама



Съперник 9Имоти, обяви 22 октомври 2013 г.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

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

кв.м - 57 000 лв.

1. Купува Двустаен в Центъра
- до 45 000 лв.
2. Купува Тристаен в Центъра

- до 55 000 лв.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м -
30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

1. Тристаен, ул. Струма,
ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер.
- 29 000 евро

1. Гарсониери, Тева, ет. 2, ет. 6,
ТЕЦ, тер., РVС - 21 800 лв.; 22 800 лв.

2. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер.,
отличен - 43 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Двустаен, Мошино, ет. 2, преустр.  -  32 000 лв.

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

1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, тер., РVС,
подобрения - 21 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

1. Купува, Двустаен, в
Центъра - до 45 000 лв.

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/
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0888/874 595
Дава под наем

1.  Помещение, ул. Бл. Гебрев, бл. 26,
16 кв.м, оживено място, подходящо за
магазин, фр. салон, промишлени стоки

1. Тристаен, ул. Вардар, 95 кв. м,
ет. 3, тх., ТЕЦ, отличен - 50 000 евро

2. Двустаен, Димова махала, ет. 5,
ЕПК, ТЕЦ - 29 000 лв.

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

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

Собственик
продава:
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Страсбург осъди Русия,
че не е съдействала на
разследването в Катин
Европейският съд по правата на човека

(ЕСПЧ) в Страсбург потвърди окончателно
присъдата срещу Русия, че не е оказала съ-
действие за разследването на съдбата на
хиляди полски офицери, екзекутирани в Ка-
тинската гора по време на Втората светов-
на война през 1940 г.

По оценката на историци през 1940 г.
офицери от съветските тайни служби са из-
били в гориста местност край село Катин
около 22 хиляди души, повечето от които
полски военнопленници.

Според съда Русия не е представила “по
позитивен начин информация” за съдбата
на поляците, предаде Франс прес, цитирана
от  БТА и БГНЕС.

Русия е нарушила задълженията си да
сътрудничи със съда в Страсбург, като е от-
казала копие от постановлението за прек-
ратяване на наказателното дело по разс-
трела в Катин. 

През септември 2004 г. то бе окончателно
прекратено от руската Главна военна про-
куратура, но постановлението бе засекре-
тено, пояснява ИТАР-ТАСС.

На полските ищци не бе позволено да се
запознаят с този документ.

Европейският съд се произнесе днес по
жалби на роднини на убити в Катин поляци.

17-те съдии от върховната инстанция на
ЕСПЧ - Голямата камара, също като магис-
тратите от първата инстанция през 2012 г.
отбелязаха, че не могат да се произнесат
по самата гибел на поляците, настъпила “58
години, преди да влезе в сила” в Русия ев-
ропейската конвенция за човешките права,
което става през 1998 г.

ЕСПЧ постанови днес също, че жертвите
на разстрела в Катин не са били малтрети-
рани или унижавани.

Миналата година една от неговите камари
реши, че руските власти са допуснали по-
добно нарушение спрямо 10 от ищците, ро-
дени преди 1940 г., посочва ИТАР-ТАСС.

Никой никога не е бил признат за виновен
във връзка с това масово убийство.

През 2010 г. обаче руският парламент
подчерта в декларация, че убийствата са
били извършени по пряко нареждане на Йо-
сиф Сталин и други съветски ръководители,
напомня Би Би Си.

Зам.-министър: 7000 са
регистрираните бежанци
Заместник-министърът на вътрешните ра-

боти Васил Маринов заяви, че регистрирани-
те бежанци в България са 7000. 40% от тях са
дошли от Сирия. България е поискала 6 млн.
евро от ЕС за справяне с бежанския проб-
лем.

“Сега трябва да се заговори за интеграция-
та на тези, които ще получат статут. Да се об-
съждат възможностите до достъп до трудо-
вия пазар и изучаване на езика”, каза по
БНР Борис Чиширков от Върховния комиса-
риат на ООН за бежанците.

Според него хората, които идват тук, имат
желание да се върнат, когато конфликтът
свърши. Много от тях имали връзка с Бълга-
рия по различни причини.

Днес правителството обсъди на извънред-
но заседание ситуацията със сирийските бе-
жанци у нас.

Миналата седмица стана ясно, че се пред-
вижда изграждането на 30-километрова те-
лена мрежа на границата при Елхово.

ЕК потвърди, че ще отпусне финансова по-
мощ за справяне с бежанския проблем в
България. Проблемът е как ще се усвоят ми-
лионите, изрази беспокойството си евроко-
мисарят Кристалина Георгиева.

България е поискала от ЕС финансова по-
мощ в размер на 6 млн. евро.

Днес бе предоставена първата пратка от
обещаната материална помощ от ЕС. Слова-
кия изпрати легла и одеяла за центровете за
бежанци, утре се очаква помощ и от Унгария.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 34
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" -
11:30"Кухнята на Звездев" -
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Ангели пазители" - сериал, еп. 12
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 35
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Монк" - сериал, с. 8, еп. 14
01:00"Трета смяна" - сериал, с.2, еп. 1
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00"Ол инклузив" - забавно предаване
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Федерални свидетели" - сериен
филм, 5 сезон
01:15"Сделка или не"
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота /3252 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм /370 епизод/
15:10Бурен свят тв филм /16 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота  /3253 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:30Още от деня
18:50Зелена светлина
18:55Фамилията Щраус тв филм
19:50Лека, нощ деца!: Бърколино
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас и
22:55Зелена светлина
23:00Падащи небеса тв филм /5 епизод/
23:45Ретро следобед
00:30Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:15Фамилията Щраус тв филм
02:10По света и у нас /п от 20:00/
02:55Референдум /п/
03:55Открито с Валя Ахчиева /п/
04:35Падащи небеса тв филм

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ

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
Сутринта ще се съ-

будите изпълнени с
куп прекрасни идеи, но

ако си губите времето в безцелни
разговори, може да загубите и идеи-
те си.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Философски гледа-

те на нещата и това
ви кара да се чувствате свободни и
независими. Все пак обръщайте по-
голямо внимание на детайлите.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Внимавайте какво

и как правите, за да
объркате нещата.

Трудно ще устоявате на съблазните,
а това ще ви кара да гледате по съв-
сем друг начин на нещата.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес може да се чувс-

твате не толкова прекрасно, колко-
то би ви се искало, току ще се появ-
яват разни недовършени домашни
нещица.

 ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ
Няма да ви свърта на

едно място и това мо-
же да ви подтикне да

направите едно наистина изумител-
но пътешествие.

                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА                ДЕВА
Очаквайте недоразу-

мения е службата, закъс-
нения на транспорта,

проблеми с телефона. Изобщо днес
всичко ще е като по развален теле-
фон.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Не си губете време-

то в празни приказки
по телефона, а дей-

ствайте. Спазвайте обещанията си
и бъдете навреме на уговорените
срещи.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Трудно ще ви е да

организирате нещата,
колкото и да ви се иска да го напра-
вите. Най-добре е да ги оставите да
следват собствения си ход.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Имате сериозни це-

ли и нищо не е в със-
тояние да ви накара

да не ги преследвате, освен собстве-
ните ви страхове. Вярвайте повече
в себе си.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Хубаво е да си сло-

жите автоцензура
иначе може много да съжалявате
след няколко дни. Готови сте да ка-
жете всички неща, които ви тор-
мозят.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Приемате всичко,

което ви се случва
твърде драматично. Това може да
стане повод за доста изненади, а те

определено не са ви
любимото нещо.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще ви е доста

нервно и напрегнато. Нали знаете,
че по този начин не си помагате.
Просто се опитайте да бъдете по-
концентрирани.

О Б Я В А
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Яне АНЕСТИЕВ

Юношите – ръгбисти
стартираха с победа

Отборът на „Валяците” започна с победа
 участието си в първенството  при юноши-
те старша възраст. В събота на стадиона в
квартал „Димова махал” перничани регис-
трираха първа победа под ръководството
на новия си треньор Венцислав Михов.в
първото полувреме домакините бяха пове-
че от убедителни и завършиха частта при
резултат 15:0. През второто полувреме гос-
тите се поокопитиха и дори имаха леко
точково превъзходство , тъй като полувре-
мето завърши при резултат 10:7. Крайният
резултат беше 22710  за „Валяците”. През
следващата седмица мъжкия тим, който до
този момент има три победи – съответно
над „Локомотив”(София), „Балкански кот-
ки” и „Варна” гостува  в Берковица на от-
бора на „Балкански котки”.

„Славата” вкара три
и изпусна още десет

Отборът на „Струмска слава” спечели
мача си от десетия кръг на Югозападната
„В” ФГ срещу „Септември” с класическо-
то 3:0, като това беше най-безобидното
нещо, с което се отърваха домакините. Ра-
домирци превъзхождаха през цялото вре-
ме на мача. В 28-та минута юношата на от-
бора, 17-годишният Методи Тодоров  по-
лучи хубав пас, напредна и с техничен
удар прехвърли вратаря на гостите за 1:0.
През  второто полувреме паднаха още два
гола. Първо капитанът на тима Тошко
Зюмбулев реализира по красив начин
асистенция на Методи Тодоров, като със
странична ножица от точката на дузпата
опъна мрежата на вратата на гостите. Пос-
ле Румен Гълъбов с чудесен удар от над
двайсет метра вкара третия гол в мача,
оформяйки крайното 3:0.

„Ìèíüîð” ñ ïúðâà äîìàêèíñêà çàãóáà
Перничани паднаха с 1:2 от „Сливнишки герой”

Страницата подготви Яне Анестиев

миньорци, които се
стараеха с всички си-
ли да отбележат по-
падение във вратата
на гостите. Усилия-
та им се увенчаха с
успех в 65-та мину-
та. Тогава Томислав
Павлов центрира от
фаул като насочи
топката по диагона-
ла към далечната
греда на вратата на
гостите. Топката 
попапда в куп играчи,
там над всички беше
централният защит-
ник на “Миньор” Ад-
риан Олегов, който
вкара топката във
вратата нагостите
почти с гръб към
вратата. Радостта
на перничани обаче
продължи само пет
минути. В 71-та ми-
нута защитата из-
пусна Бангеев от
гостите да остане
сам срещу Леонтиев 
и нападателят на
гостите не сгреши.
Четири минути по-
късно  резервата Ма-
риян Хдажиев отно-

дясно и намери не-
покрит Кирил Йорда-
нов на 7-8 метра от
вратата на Минев.
Йорданов стреля с
глава, но улучи тяло-
то на вратаря и не
успя да открие ре-
зултата. През първа-
та част активът на
гостите в нападение
беше нулев, те така
и не застрашиха по
никакъв начин врата-
та на Леонтиев.
Второто полувреме
започна с натиск на

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
10-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

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

КЛАСИРАНЕ:
1.Пирин(Бл)  28:2 28 т.
2.Сливн.герой 24:8 25
3.Перун 18:7 22
4.Миньор  22:7 19
5.Вихрен  14:11 19
6.Оборище  16:11 17
7.Места  10:10 16
8.Балкан  14:16 13
9.Беласица 12:12 12
10.Велбъжд 10:12 11
11.Стр.слава 9:11 11
12.Германя  7:12 11
13.Чепинец  8:20 8
14.Спортист 12:19   6
15.Ботев 6:21 6
16.Септември 3:34 3

во получи сам топка-
та пред вратата и
Виктор Райчев го съ-
бори, за да не бъде
отбелязан нов гол.
Пернишкият защит-
ник получи червен
картон, а гостите
се втурнаха да реали-
зират численото си
превъзходство, като
в последните мину-
ти се настаниха в
полето на миньор-
ци.В 87-та минута
Ивайло Цветков от
“Сливнишки герой”
вкара може би гола
на живота си, след
като от около 30
метра от волле заби
топката по изключи-
телно красив начин в
десния горен ъгъл на
вратата на Леон-
тиев. По този начин
“Миньор” почти си-
гурно се прости с на-
деждите си за промо-
ция в “Б” групата,
докато гостите про-
дължават да дишат
във врата на лидери-
те от “Пирин”(Бла-
гоевград)

 

Отборът на “Ми-
ньор” загуби от “С-
ливнишки герой” с
1:2 и регистрира пър-
ва домакинска загуба
от началото на пър-
венството. Първо-
то полувреме мина
доста скучно, като
първия удар във вра-
тата на гостите
дойде в 17-та мину-

та, когато Йордан
Йорданов изстреля
диагонално топката
към вратата на Ми-
нев, но той без осо-
бени усилия хвана
топката. В 36-та ми-
нута дойде най-чис-
тото положение за
“Миньор”, когато
Давид Стоянов цен-
трира чудесно от-

„Спортист”(Драги-
чево) надделя над
„Минерал”(Рударци)
като гост в мач от
осмия кръг на пър-
венството на Група
1 от областния фут-
болен шампионат.
Мачът започна дос-
та напрегнато.В пър-
вите минути  отбо-
рът на Рударци нало-

жи игрово и терито-
риално преимущес-
тво  на терена.От-
бора на Драгичево
бързо отвръщаше с
бързи контраатаки
 и така до 43 мин на
мача, когато футбо-
листа на „Спортист”
Борислав Петров от-
кри резултата.През
втората част на ма-

ча единайсеторката
на гостите  беше
добра и в 58 мин на
мача отново Борис-
лав Петров отбеляза
втори гол, материа-
лизирайки превъз-
ходството им. До
края на мача промени
в резултата нямаше
и „Спортист” заслу-
жено взе победата.

„Спортист” спечели в Рударци

Милен Радуканов
начело на „Славия”

Президентът на Славия Венцеслав Сте-
фанов представи новия треньор на “бели-
те” Милен Радуканов. Бившият наставник
на ЦСКА и “Ботев” (Пловдив) застава на
мястото на Асен Букарев.”От днес Славия
има нов треньор. Това е Милен Радуканов.
Дай Боже да е за добро. Неговият кон-
тракт е за 2+1 години. Надявам се да има
резултат от неговата работа.При смяната
на всеки един треньор, все едно режат жи-
во месо от мен. От днес нататък Милен ще
ви дава информация какво си случва в
клуба. Аз съм само негов помощник”, зая-
ви Стефанов.Той се пошегува със събли-
чането на Ивайло Петев на пресконфере-
цията при представянето му в “Левски”:
“Чакайте, искам накрая да кажа още не-
що. Виждаш ли, Милене? Днес не те събл-
якоха, както един друг човек”.

Две години без волейбол
за варненския побойник
За саморазправа чрез употреба на физи-

ческа сила преди, по време или след сре-
щата срещу съдийски състав налага на
състезателя Пламен Владимиров глоба в
размер на 2000 лева и лишаване от състе-
зателни права за срок от 2 години заради
извършени особено тежки нарушения.За
заплаха към длъжностни лица, за хвърл-
яне на предмети към съдията, които са
опасни за здравето, налага санкция на ВК
Черно море БАСК, в размер на 1000 ле-
ва.За малтретиране на главния съдия, на-
лага санкция на ВК Черно море БАСК, ли-
шаване от домакинство за 5 срещи и глоба
в размер на 5000 лева.

Отборите на „Ми-
ньор” и „Славия” при
юношите старша
възраст завършиха
първия мач от ре-
довното си първенс-
тво при резултат
1:3 в полза на гости-
те от София. Ма-
чът се игра в зала
„Кракра” и беше наб-
людаван от стоти-
на зрители. Пернича-
ни стартираха силно
и спечелиха първата
част с 27:25, но след

това гостите нало-
жиха предимството
си и взеха следващи-
те три гейма съот-
ветно с 25:16, 25:21
и 25:18. Необяснимо
обаче остана пове-
дението на съдиите
на мача, които нап-
равиха няколко греш-
ки в полза на столи-
чани и за капак пока-
заха червен картон
на помощник-тре-
ньора в тази възрас-
това група Ангел Ва-

силев. „Белите” поне
в този мач бяха по-
добри и нямаха нуж-
да от никакви съдий-
ски подпорки,за да го
спечелят. В другия
мач от тази група
при юношите стар-
ша възраст ЦСКА
надигра „Септем-
ври” с 3:0. Третата
среща, която
трябваше да е меж-
ду „Левски боол” и
„Пирин” беше отло-
жена.

„Миньор” отстъпи на „Славия”
при юношите старша възраст



АПРОПО

Ïåðíè÷àíèí íàëåòÿ äà áèå ïîëèöàè
Друг пиян бабаит размаха пистолет в кръчма

БАВНО ЗАГЛЪХВАТ ОТ-
ЗВУЦИТЕ ОТ ДЕНЯ НА
ГРАДА. ТРУДНО СЕ ИЗПА-
РЯВАТ алкохолните пари. Еу-
форичното настроение от

празника отстъпва място на сухата ста-
тистика в полицейския бюлетин, която,
разчетена литературно, означава че 19-
ти октомври е денят на еуфорията и при-
повдигнатото настроение. На пръв пог-
лед бюлетинът на МВР не блести с коли-
чество, обаче качеството си го бива.
Още преди да е дошло време за обяд,
двама нашенци направили алтернатив-
но шоу в местно завадение, та освен
жадната за зрелища публика, да ги ап-
лодира дошла и полиция. Единият явно
бил по-празнично настроен, та спретнал
екшън с униформените, които накрая го
отвели където му е мястото - в ареста.
Друг направил сериозен оборот на де-
сетките капанчета, та докарал промили-
те до над 3. Ако е пил само бира – цяла
каса трябва да е било, щото иначе кон-
центратът май беше забранен на птуб-
лични места. На всичко отгоре почерпе-
ният се качил да кара, а при това гъм-
жило от народ си е бил жив терорист ка-
микадзе. Остави това, ама накрая се из-
карал болен, та отървал по администра-
тивна процедура лежане в отрезвителя.
Прави ще излязат тия, които ни хвалят,
че перничани сме железни хора. Щом
болните даянат на три промила алкохол,
какво остава за здравите. Ето два при-
мера, чрез които трябва да изпитаме
гордост в Деня на града. Затова му се и
радваме повече, отколкото на невероя-
тното шоу, което направиха гвардейци-
те.

СПОМЕНАХМЕ ПО-ГОРЕ ЗА ГВАР-
ДЕЙЦИТЕ, ТА СЕ СЕТИХМЕ ЗА АР-
МИЯТА. Такова чудо пернишкият пло-
щад скоро не бе виждал. И толкова на-
род не се е събирал на едно място, мо-
же би от Шоуто на Слави след земетре-
сението. Идеален повод мъжете от по-
старото поколение да въздишат и да об-
ясняват на жени и деца каква армия
сме имали навремето и че всичко е
вървяло в такт като в гвардейска мар-
шировка. А сега от армията останаха
само гвардейците и ансамбълът, за да
разнасят славата на Бъ лгария в света
на шоуто.
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Задържаха с дрога
19-годишен

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен перничанин е

задържан за притежаване на наркотич-
ни вещества.

Акцията е проведена от служители на
сектор „Противодействие на криминал-
ната престъпност” при Областната ди-
рекция на МВР в Перник. Служителите
на реда задържали 19-годишният С.Р.
При последвали процесуално-следстве-
ни действия, в къща в пернишкото се-
ло Кралев дол, обитавана от младежа
са намерени и иззети пликче с мари-
хуана, хашиш и 35 таблетки с характер-
на щампа. По-късно била претърсена и
къща в радомирското село Горна Ди-
каня, собственост на дядото на перни-
чанина. В нея са намерени три пликче-
та с марихуана.

19-годишният е задържан за 24 часа
и работата по случая продължава.

а  налетял и на бой
срещу униформените.

В крайна сметка се
озовал в ареста за 24
часа с полицейска за-
повед. В килията се
озовал и приятелят
на бабаита – 30-го-
дишният софиянец
В.Б. По случая е започ-
нато бързо произ-
водство.

Друг перничанин е
бил задържан в аре-
ста заради незаконно
притежание на огнес-
трелно оръжие, кое-
то размахвал в мес-
тна кръчма.

Случката е станала
в неделя по обяд. 28-
годишният Я.П. раз-
пивал в пернишко за-
ведение в самия цен-
тър на града. След по-
гълнатото солидно

количество твърд ал-
кохол, извадил късо-
цевно оръжие, с кое-
то заплашил охраната
на локала. Един от гар-
довете действал из-
ключително хладнок-
ръвно и смело и успял
бързо да отнеме пис-
толета на пияния.
Оказало се, че 28-го-
дишният перничанин
няма документи за за-
конно притежание на
размахвания „Мака-
ров”.

Пияният пищол-
джия се озовал в аре-
ста с полицейска запо-
вед за задържане за
24 часа, незаконно
притежавания писто-
лет му бил иззет.

Работата по из-
ясняване на случая
продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Пияни перничани на-

пълниха полицейския
арест в почивните
дни.

25-годишен бе за-
държан за грубо нару-

Внесоха промени в
Закона за пушенето

Зоя ИВАНОВА
Депутати

от БСП са
внесли в
парламента
законода-
телни про-
мени за от-
мяна на то-
т а л н а т а
забрана за
пушене на

закрито.  Под Законопроекта за изменение
и допълнение на Закона за здравето,  са
имената на Спас Панчев, Димитър Дъбов,
Димчо Михалевски, Мартин Захариев, Доб-
рин Данев, Атанас Мерджанов, Корнелия
Нинова, Татяна Буруджиева и Тодор Раду-
лов.Депутатите от БСП приеха отпадането
на тоталната забрана за тютюнопушене и
на своеобразен партиен референдум. В
парламентарната група от присъствалите 56
избраници “за” са били 35, в това число и
лидерът Сергей Станишев. 17 души - глав-
но лекарите в групата, били против. Пуша-
чите Валери Жаблянов и Страхил Ангелов
също гласували срещу облекчения режим
с мотива, че “не това е най-важната тема”.
Четирима били “въздържал се”.Според
промените пушенето в ресторантите ще е
разрешено само в определени салони. Във
всички барове, дискотеки и казина ще мо-
же да се запали цигара след 22:00 ч. Заве-
денията, които нямат възможност за обо-
собяване на салони, сами ще решават дали
да са за пушачи или за непушачи.Пред-
виждат се и санкции за нарушителите. Те
ще достигат до 15 000 лева при повторно
нарушение. В залите за пушене в ресторан-
тите няма да се допускат лица под 18 г. Съ-
щото ще важи и за малките барчета, които
решат, че ще бъдат изцяло за димене..

Караоке в Club MAZE
на Хелоуин

Виктория СТАНКОВА
“Club MAZE” организира HALLOWEEN

PARTY, по стара традиция на 31.10 срещу
01.11 сбира всички “вещи в занаята”- Ве-
щици, Дяволи, Магьосници и всички оста-
нали тъмни герои. Ще има и КАРАОКЕ с
МАГЬОСНИКА DJ KeKs, който ще се погри-
жи за доброто настроение в club MAZE.

“Маскирайте се, пременете се и запов-
ядайте. Бъдете оригинални, екстравагантни
и нестандартни, но в никакъв случай себе
си !” приканват от club Maze.

Ще има награди за най- атрактивен кос-
тюм и за най-добро изпълнение на караоке.

Купонът започва в 20 часа в четвъртък
31-ви октомври, а входът е 3 лв.

шаване на обществе-
ния ред и оказване на
съпротива.

В събота, когато
Перник празнуващше
Деня на града, около
обяд бил подаден сиг-

нал от персонала на
централно местно
заведение, че двама
души в явно нетрез-
во състояние се дър-
жат грубо и ароган-
тно в локала и тор-
мозят клиентите и
персонала. Пристиг-
налите на място слу-
жители на реда опи-
тали да успокоят си-
туацията, но единия-
т от мъжетe не се
подчинил и прехвър-
лил изключително
грубото си и ароган-
тно поведение и
спрямо полицаите.

Станало ясно, че
беснеещият В.Б. е кри-
минално проявен.
Старият познайник
на полицията не се за-
доволил само с ругат-
ните към полицаите,

Любомира ПЕЛОВА
14-годишно момче е

пострадало при път-
н о т р а н с п о р т н о
произшествие в Радо-
мир.

Инцидентът е ста-
нал около 12 часа на
оживеното кръстови-
ще на на улиците „Ни-
кола Вапцаров” и
„Струма”. Лек авто-

мобил „Волво”, уп-
равляван от 48-го-
дишната радомирка
Д.К. извършвала ма-
невра на заден ход и
ударила мотоциклет
„Априлия”, шофиран
от неправоспособно
14-годишно момче.
Пострадал е непълно-
летният, който е с
фрактура на китка на

ръка, без опасност за
живота. Настанен е в
столичната болница
„Пирогов”за лечение.
Двамата водачи не са
употребили алкохол,
показали изследвания-
та и на двамата.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

Хлапе, каращо мотор без книжка,
бе ударено от лек автомобил

Нарушилият закона
за движение по пъти-
щата перрничанин
отказал кръвна проба
за химичен анализ. 24-
часовия престой в
ареста обаче му се
разминал   по преценка
на лекар заради здра-
вословни проблеми.

Любомира ПЕЛОВА
Бързо производс-

тво за шофиране след
употреба на алкохол е
започнато от пер-
нишки пътни поли-
цаи.

Навръх Деня на гра-
да на 19-ти октомври,
около 19,15 часа на „У-

гърчин” в Перник бил
спрян за проверка лек
автомобил „Лада”, уп-
равляван от 31-го-
дишния перничанин
Х.К. При изпробване-
то му с техническо
средство за алкохол
били отчетени цели
3,05 промила.

Хванаха перничанин с над
3 промила алкохол зад волана

вече се ползва във Ве-
ликобритания, Полша,
Русия и САЩ. Освен
това “Просвета” пус-
ка на пазара и еле-
ктронни учебници за
първи и втори клас,
които могат да се
ползват вкъщи. Досе-
га такива помагала
имаше само за учите-
лите, които ги пол-
зваха в класната стая.
Срещу минимален го-
дишен абонамент ве-
че от нета ще могат
да се учат и малчуга-
ните.

Виктория СТАНКОВА
Първолаците вече

ще могат да учат чис-
лата с помощта на
електронен трилър.
Издателство “Прос-
вета” пуска на пазара
образователната иг-
ра “Маймунски при-
казки”, в която хлапе-
тата се правят на
Индиана Джоунс. За да
излязат от лабиринт
и да спасят пленена-
та в него маймунска
принцеса, малчугани-
те трябва да решат
задачите, които са

различни за всяко ни-
во. Цялата атмосфе-
ра на играта е във
фантастичен свят,
наподобяващ Древен
Египет. Вариантът за
първи клас се нарича
“Принцесата на Сун-
дара”, а за втори - “П-
риключения в музея”.
До месеци ще бъдат
готови и игрите по
математика за тре-
ти, четвърти и пети
клас. Играта “Май-
мунски приказки” е
разработена от две
белгийски компании и

Учат математика с Индиана Джоунс


