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Убедете се
в разликата!

информира облас-
тиянт управител на
Перник михаил михай-
лов след първото ра-
ботно заседание на
сфармиряния Облас-
тен съвет за бежан-
ците. Друго дете е в
инфекциозно отделе-
ние на пернишката
болница с разстрой-
ство, двама от малчу-
ганите са с краста.
Хлапето обаче е било
в контакт и с други
хора и има опасност
заразата да се разрас-
не, не скри притесне-
нията си пернишкият
губернатор.
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Мечката
и хорото

Народната приказка за мечка-
та, която като заиграе у комшиите, скоро
ще дойде и при теб, вече си я имаме като
настолен наръчник. Обречени сме всеки ден
да я четем и препрочитаме като малки де-
ца, на които им трябват първите седем го-
дини. И на нас ни липсват първите седем
години бежанска криза, за да влезем в час по
съвременна история на арабската пролет.

Хорото на мечката обаче нещо криво ни
излиза. Вътрешният министър го поведе в
една посока, а президентът го задърпа в
друга. А Бойко Борисов направо иска да го
разтури като му гласува вот на недоверие.
На наша територия хорото е доста ситно,
особено в Ковачевци. Напук на фолклора, че
мечото хоро е бавно и тромаво. Бюрокра-
цията може да е тромава, обаче хората
ситнят покрай бежанските лагери като ръ-
ченица на сватба.

Няма как – щом сме се хванали, ще го иг-
раем до последно. Или поне докато хорово-
децът не разпусне хорото. Другият ва-
риант – игроорците сами да се разпръснат,
засега изглежда невъзможен. Просто защо-
то традиционно сме най-добри в тая дис-
циплина. Дори когато играем по чужда свир-
ка, дори когато и без да има мечки си пра-
вим мечешки услуги.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. ап. Яков,
брат Господен

Любомира ПЕЛОВА
В НДЕК в Ковачевци

са настанени 102 де-
ца, от които 15 са до
една годишна въз-
раст. Има и 40 бре-
менни жени, една от
тях трябва да роди
до няколко дни. 8-
дневно бебе, родено в
Ямбол, което е било
прехвърлено в кова-
чевци заедно с майка-
та, е със сепсис е било
настанено в неоната-
логията в Алексан-
дровската болница в
София, тъй като със-
тоянието му било из-
ключително тежко,

Само вързаните
мъже се обвързват
с една жена
за цял живот.
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На страница 2 Врачанин пробва да
изкара шофьорска

книжка на софиянец
Любомира ПЕЛОВА

Млад мъж се е озовал в ареста на пер-
нишката полиция за използване на фалши-
ви лични документи. Случаят , според кри-
миналистите, наистина бил уникален – жи-
тел на Враца се опитал да изкара шофьор-
ски курс на столичанин в Перник.

Акцията е проведена от служители на Об-
ластната дирекция на полицията в Перник
и колегите им от Държавна автомобилна ин-
спекция. Органите на реда задържали 23-
годишният Н.Д., у  когото била намерена
лична карта на името на 26-годишен жител
от столицата. Така врачанинът се опитал да
се яви на теоретичен изпит за придобиване
на свидетелство за правоуправление с дан-
ните на софиянеца.

вал.  Според окръжни-
те магистрати ква-
лификацията на из-
вършеното от под-
съдимия престъпле-
ние е точна, отчете-
но е и наличието на
предишно негово осъ-
ждане за друго тако-
ва престъпление.
Неоснователни са до-
водите на защитата,
че не е доказано уча-
стието на Владими-
ров в изпълнително-
то деяние на прес-
тъплението като из-
ключително подроб-
но Районният съд е
анализирал всички
събрани доказателс-
тва, спрял се е поот-
делно на показанията
на свидетелите и е
изложил аргументи
на кои от тях дава
вяра и защо и на кои
не, съпоставил е те-
зи доказателства с
останалият доказа-
телствен материал,
мотовират се окръж-
ните магистрати.

Любомира ПЕЛОВА
Една година лишава-

не от свобода при
първоначален строг
режим на изтърпява-
не е наказанието, кое-
то Пернишкият окръ-
жен съд като втора
инстанция наложи на
Петър Владимиров.
През август 2011 го-
дина Петър е открад-
нал от фирмен склад
за строителни мате-
риали  в пернишкия
квартал „Твърди лива-
ди“ 92 телескопични
подпори на стойност
938 лева. Крадените

вещи той натоварил
в камион „Мерцедес“.
Престъплението е из-
вършил след като ве-
че е бил осъден с
влязла в сила присъда
за дурго подобно дея-
ние. В началото на ав-
густ 2011 година Пе-
тър Владимиров е от-
краднал от същата
фирма още 30 метал-
ни телескопични под-
пори на стойност
306 лева.

Първата присъда
срещу наглия крадец
е на Районния съд, но
Владимиров я обжал-

Крадец отива в затвора за година
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Агенцията по храните
направи проверка

Силвия ГРИГОРОВА

На този етап в
комплекса няма лекар,
здравното обслужва-
не се поема от
ЦСМП. Екипите се
отзовават по спеш-
ност на всяко оба-
ждане, но голям проб-
лем и за медиците е
езиковата бариера.
Трябва да има  педиа-
тър, медицинска сес-
тра, децата да бъ-
дат преглеждани ре-
довно, да се следи
както тяхното, така
и на бъдещите майки
състояние.

На вчерашното за-
седание на Облас-
тния съвет, в което
е взел участие
Стоян Петров –
зам.председател на
Агенцията за чужде-
неците,  всеки от
представителите на
институциите е док-
ладвал за възникнали-
те въпроси и конста-
тирани проблеми,
направени след посе-
щението вчера и он-
зи ден в Ковачевци,
които трябва да бъ-
дат решени съвмес-
тно с Агенцията.

Според експертите
на РИОСВ екологич-
ната обстановка е
добра. От Енергото

са уверили че няма
опасност заради по-
вишената консума-
ция на ток да възник-
не проблем в еле-
ктроснабдяването в
населените места,
трафопостът е в
добро състояние,
мощността му е дос-
татъчна. Ше бъде
възстановена и ото-
плителната инстала-
ция в комплекса.

За да се реши най-
сериозният проблем
- езиковата бариера,
от Агенцията за бе-
жанците вече са
съобщили, че ще
сключат граждан-
ски договори за пре-
водачи със студен-
ти, които знаят
съответните ези-
ци. Днес започват и
интервюватата с
настанените в лаге-
ра, тъй като голяма
част от тях са из-
явили желание да не
остават в Бълга-
рия. „Докато са на
наша територия
обаче сме задълже-
ни да им осигурим
нормалното същес-
твуване. Ще бъдат
назначени двама ко-
менданти на лагера,
пощите са в готов-
ност да осигурят
всички връзки и ко-

муникации, които
поискат те” допъл-
ни Михайлов.

Прехраната на беж-
наците е била друга
основна тема на вче-
рашното заседание
на Областния съвет.
В НДЕК има добре обо-
рудвана кухня и сто-
лова, складови поме-
щения. Има и кухнен-
ски персонал, който е
на повикване и ако
Агенцията сключи
договор с него, ще
може да започне вед-
нага работа. Така че
най-.разумното пред-
ложение, дадено вче-
ра, е да се премине на
общо хранене. Така и
РЗИ ще може да кон-
тролира по-добре ка-
чеството на ястия-
та и продуктите. За-
сега вариантът със
средствата, нужни
за осигуряване на
храната е за закупу-
ването й да се изпол-
зват 65-те лева, кои-
то всеки нелегален
имигрант получава
месечно като джобни
пари.

В Ковачевци ще
има и постоянно по-
лицейско присъс-
твие, което ще е в
помощ на комендан-
тите и гарантира
сигурността на мес-

тните хора, увери
началникът на сек-
тор Охранителна
полиция в Облас-
тната дирекция на
МВР в Перник коми-
сар Богомил Точев.
На помощ на чети-
римата служители
от местния поли-
цейски участък са
пренасочени и поли-
цаи от Перник  и Ра-
домир. Според коми-
сар Точев бежанци-
те се държат много
спокойно и напус-
кат лагера си еди-
нствено, за да паза-
руват от близкия
магазин.

От днес и служите-
ли на ДАНС започват
интервюта с бежан-
ците, на които ще
бъде изготвен пълен
профил на всеки от
тях с информация за

Над 330 000 българи ще
бъдат подпомогнати по

програма „Благотворителност”
Силвия ГРИГОРОВА

Над 330 000 българи в неравностойно по-
ложение ще получат продукти от първа
необходимост по европейската програма
„Благотворителност” тази година. Това
съобщи министърът на земеделието и храни-
те проф. Димитър Греков, който заедно с
врид. изпълнителния директор на Държавен
фонд„Земеделие”- Васил Грудев и предсе-
дателя на Българския червен кръст Христо
Григоров даде начало на първия транш на
програмата в пункт на БЧК в София. Пър-
вият транш ще продължи до края на октом-
ври, а вторият ще започне в началото на де-
кември.

„16 000 тона продукти ще бъдат раздаде-
ни на нуждаещите се като общата им стой-
ност е 34 млн. лв.”, заяви министър Греков.
Той допълни, че средствата са изцяло евро-
пейски и единствено разходите за ДДС са
за сметка на националния бюджет. Според
земеделския министър, България трябва да
използва всички възможности, които Евро-
пейският съюз дава за помощ на хора в не-
равностойно положение”. За 2013 г хората,
които ще бъдат подпомогнати са с 26 000 по-
вече от миналата година, по данни на Ми-
нистерството на земеделието и храните.

Продуктите, които ще бъдат раздадени в
336 пункта на БЧК в страната са: ориз,
брашно, захар, олио, фасул, леща, конфи-
тюр, мед, вафли и картофено пюре и те отго-
варят на всички изисквания на Българския
държавен стандарт. Министър Греков увери,
че тази година качеството на хранителните
продукти ще се осъществява под стриктния
контрол на Българскатa агенция по безо-
пасност на храните, за да се избегнат какви-
то и да е нередности.

Учениците поискаха глас
в учителските съвети
Виктория СТАНКОВА

Гарантирано уча-
стие с право на реа-
лен глас на ученици в
заседанията на педа-
гогическите съвети.
Това е едно от иска-
нията на Съюза на
българските ученици,
който вчера излезе с
позиция за българско-
то образование. Неп-
равителствената ор-
ганизация настоява
ученическата стипен-
дия за отличен успех
и социалните стипен-
дии да са поне 15% от
минималната работна
заплата, както и да се
фиксира 10% квота в
учителския състав на
всяко училище за мла-
ди учители под 35-го-
дишна възраст. Деца-
та искат и официали-
зиране на 17 ноември
като празник на уче-
ниците в България. В
същото време учени-
ците са против пре-
махването на класи-
чески български
произведения в уче-
бната програма по ли-
тература, против за-
дължителното изуча-
ване на майчин език,

различен от българ-
ския, както и против
дългогодишната нес-
меняемост на дирек-
тори на училища. В
изявлението на орга-
низацията се при-
помня, че 41% от бъл-
гарските ученици до
16-годишна възраст
са напълно неграмот-
ни, а поне половината
от учениците от 1-3
клас имат проблем с
усвояването на бъл-
гарския език, тъй ка-
то за тях той не е
майчин. 38% не завър-
шват започнатото
си образование, а една
трета от задължени
по закон да се образо-
ват, не го правят. То-
ва се казва в позиция
на Съюза на българ-
ските ученици относ-
но настоящата реал-
ност в образовател-
ната система у нас,
според която средно-
то ни образование се
намира в тежка мо-
рална и институцио-
нална криза. Налични
са съществени разли-
ки в начина и нивото
на образоване в по-го-
лемите градове в

сравнение със средни-
те и по-малките таки-
ва. По-богатите со-
циални групи осигур-
яват по-добро средно
образование на свои-
те деца, отколкото
по-слабо заможните.
Според ученическата
организация другите
типични проблеми са
свързани с неадекват-
ната на съвременни-
те необходимости
учебна програма как-
то и с учителския
подход към преподава-
нето и възпитание-
то. Съюзът алармира
още, че ученическото
самоуправление в по-
вечето учебни заведе-
ния не се радва на за-
видна активност и
подходяща позиция в
институционалната
структура на съот-
ветното училище.
Ученическите съвети
се доминират от по-
възрастни преподава-
тели, психолози, педа-
гогически наставни-
ци, които променят
реалния дневен ред на
учениците съобразно
собствените си раз-
бирания.
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тяхната национал-
ност, пол и възраст.

В момента в На-
ционалния екологи-
чен детски ком-
плекс в селото са
настанени 261 бе-
жанци. Повечето
от тях са жени и де-
ца. За сега от Аге-
нцията по бежанци-
те уверяват, че по-
вече хора няма да
бъдат настанявани
там, всичко обаче
зависело от бежан-
ската вълна.

Областният упра-
вител Михайлов
поясни още веднъж,
че в ковачевци няма
бежнаски лагер, а
център за настан-
яване на бежанци
от затворен тип и
около него има
плътно полицейско
присъствие.

 Екип на Областна дирекция по безо-
пасност на храните- Перник е извършил
проверка на търговската мрежа в село
Ковачевци. Поводът затова е настанява-
нето на бежанците в детския екологичен
комплекс, които пазаруват основни хра-
нителни продукти от магазините в село-
то. Направени са някои предписания по
отношение на съхранението на някои ви-
дове продукти.Това информира директо-
рът на БАБХ- Перник д-р Татяна Вангело-
ва. Тя поясни, че при проверката на тър-
говската мрежа не са открити храни с из-
текъл срок на годност. „Извършихме и
проверка в комплекса. Нашето станови-
ще е, че в него има добри условия за
столово хранене на настанените бежан-
ци. Имайки предвид обстоятелството, че
от 261 човека  в НДЕК-Ковачевци, 102 са
деца, от които 20 са под една година, а
има и бременни жени, то повече от ясно
е, че е необходимо да им се осигури топ-
ла храна. При положение, че Национал-
ната агенция за бежанците отпуска по 65
лв. на човек за месец, то единствения
начин тези пари да стигнат е като се гот-
ви храна в комплекса, тъй като има необ-
ходимите условия за това- оборудвана
кухня и посуда. Ние имаме готовност да
представим на Областния кризисен щаб
нашето становище, но крайното решение
ще бъде взето от НАБ, която осигурява
парите за бежанците. По време на наша-
та проверка присъстваше и заместник
директорът на НАБ- Петров. Той също бе-
ше на мнение, че това предложение е на-
пълно логично, още повече, че бежанци-
те разполагат със суха храна, осигурена
им от Агенцията за бежанците, за още
два дни. Което ще рече, че трябва бързо
да се вземе кардинално решение по от-
ношение на тяхното изхранване. Добре
би било един доставчик да осигурява ос-
новните хранителни продукти за ком-
плекса, защото така ще можем да гаран-
тираме по-сигурен контрол на тяхното ка-
чество, иначе се размива отговорността
”, поясни д-р Вангелова.

Рамковият договор
да се актуализира

на три години
Зоя ИВАНОВА

Общата част на Националния рамков
договор да се стандартизира, като се до-
говаря на 3 години, а  ежегодно се ак-
туализират само цени и обеми. Това гла-
суваха делегатите на 58-я извънреден
събор на БЛС. Ако исканията им се прие-
мат, договорите с изпълнителите на ме-
дицинска помощ вече ще важат от март
до март, а цените на медицинските дей-
ности да се индексират всяка година
съобразно инфлационния индекс.

Съборът гласува да се върне практика-
та при всяко посещение на лекар  в до-
болничната помощ пациентът да плаща 
такса от 1% от минималната заплата, а за
болничен престой – 2%. За тази цел да се
подготвят законови промени, настояват
лекарите.

Делегатите се обединиха около стано-
вището да отпадне задължението на об-
щопрактикуващите лекари да осигуряват
24-часова неотложна медицинска помощ.
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Тя е по проект за Трансгранично сътрудничество

ВМРО чества 120 годишнина
Зоя ИВАНОВА

Днес в Централния военен клуб в София
ВМРО ще отбележи 120-годишнината от
създаването на Организацията.

В 18.30 ч. ще започне тържествен кон-
церт с участието на народната певица Люб-
ка Рондова, ансамбъл „Гоце Делчев“ и ре-
дица други изпълнители.

Преди това от 17.30 ч. в зала №1 на Воен-
ния клуб ще бъдат представени три нови
книги, издадени съвместно от Фондация
ВМРО и издателство „Захарий Стоянов”.

Публична премиера ще има книгата на
Симеон Радев „Македония и Българското
възраждане” /том. ² и ²²/. Това е един от ше-
дьоврите на българската историческа пуб-
лицистика. Написаното от Симеон Радев
цели да се изтъкнат в края на Първата све-
товна война аргументите за принадлежнос-
тта на население на Македония към българ-
ския народ.

На 120-тата годишнина на ВМРО е посве-
тено второто преработено и допълнено из-
дание на книгата на Красимир Каракача-
нов „ВМРО. История на една борба”. Пред-
седателят на Организацията си е поставил
благородната задача да направи кратка ис-
тория на героичните и трагичните страници
на историята, но не пропуска и днешните
измерения на т.нар. македонски въпрос.

Третата книга, която ще бъде представе-
на е „Македония в моя живот” – спомените
на легендарния Стоян Бояджиев (1915 -
2004). Той е юрист, общественик, изтъкнат
деец на ВМРО и почетен председател на
Организацията до смъртта си. Той е извес-
тен с книгите си „Съществува ли македон-
ска нация”,  „Македония под сръбско иго.
1913 - 1941” „Истинският лик на Яне Сан-
дански” и др.

Започна изплащането
на парите на фермерите

Силвия ГРИГОРОВА

Виктория СТАНКОВА
Във връзка с реали-

зирането на проект
“Младежка музикална
работилница”, из-
пълняван съвместно
от Нов български
университет и Сту-
дентски културен
център – Ниш, Сър-
бия по програмата за
трансгранично сът-
рудничество ИПП
България-Сърбия, еки-
път на проекта орга-
низира кръгла маса на
тема: „Фолклорът –
пазител на традиции-
те и националната
идентичност” и

„Поп-рокът – посла-
ник на младите”. Тя
ще се проведе днес 23-
ти октомври от 13
часа в Двореца на кул-
турата.

Кръглата маса е от-
ворена за участие на
преподаватели по му-
зика от местните
училища и музикални
школи, специалисти
от НБУ, хорови спе-
циалисти и етноло-
зи.Ще се обсъждат
проблемите и начини-
те за съхраняване и
промотиране на фол-
клора, както и ролята
и връзките между

Стартираха плащанията по национални-
те схеми за доплащане в сектор “Живот-
новъдство”. Това информираха от Държа-
вен фонд „Земеделие”. От там поясниха,
че 7 761 земеделски стопани са получи-
ли 30,219 млн.лева по Схемата за нацио-
нални доплащания за говеда и биволи,
необвързана с производството. Субси-
дията е в размер на 200 лева на глава за
говедо и 350 за бивол и се изплаща на
два транша - настоящият и в началото на
2014. На първия транш земеделските
стопани ще получат по 100 лв. на говедо
и по 170 лв. за бивол, а на втория транш –
по 100 лв. за говедо и по 180 лв. за би-
вол.

Всеки земеделски производител може
да направи бърза и лесна проверка за раз-
мера на финансовата помощ, която му се
полага, на сайта на Държавен фонд „Земе-
делие”.

От фонда поясниха още, че е започнало
изплащането и на националните допла-
щания за овце-майки и кози-майки, кои-
то са обвързани с производството. От
ДФЗ поясниха, че на 6 240 животновъди
ще бъдат изплатени 14 551 986, 85 лв. От
ДФЗ напомнят, че субсидиите по тази
схема са по 41 лв. на животно, а подпо-
магането ще се изплати на два транша –
18.50 лв. сега, и 22.50 лв. в началото на
2014 г. През декември  2013 г стопаните
ще получат още 41 млн. лева по схемите
за специфично подпомагане за млечни
крави, овце-майки и кози-майки със
средства от Европейския съюз.

средното и висшето
музикално образова-
ние.Участниците ще
могат да присъстват
и на откритата рабо-
та на хоровата етно-
джаз работилница,
която се ръководи от
двама изтъкнати ди-
ригенти – маестро
Георги Петков от
НБУ и маестро Зоран
Станисавлиевич от
Нишки университет.

На 25-ти октомври
ще се проведе фина-
лен концерт, където
ще се представят
съвместни изпълне-
ния на двата хора.

„България на гражданите”
против продажбите
на земи на чужденци

Зоя ИВАНОВА
От името на “Движение България на

гражданите” обвинявам всички бъл-
гарски правителства от 2007г. насам,
че не направиха нищо, за да спре па-
зарът на земя да обслужва само и
единствено олигарсите”. Това заяви
на пресконференция днес лидерът на
движението Меглена Кунева по повод
спекулациите в публичното пространс-
тво за евентуално удължаване на мо-
раториума върху продажбата на земе-
делска земя на чужденци.

Тя беше категорична, че приказките
за удължаване на мораториума имат
за цел да обслужат единствено инте-
реса на големите собственици на зе-
меделски фондове - тези, които изкус-
твено поддържат ниски цени на паза-
ра на земя, взимат под аренда земя
за жълти стотинки или я изкупуват на
безценица от българските граждани.
Тя подчерта, че и в момента Конститу-
цията на България забранява на граж-
дани на трети страни извън ЕС - турци,
китайци, руснаци и други - да купуват
българска земя и не следва политици-
те да спекулират с толкова чувстви-
телна за обществото тема.  

Меглена Кунева изтъкна, че сегаш-
ният и бившият премиери Пламен Оре-
шарски и Бойко Борисов изнасят ма-
нипулативни данни. “Преговорите по
тази глава бяха затворени през
2000г., от финансовото министество, в
което г-н Орешарски беше зам.-ми-
нистър и ако е искал, е можел да удъ-
лжи преходните периоди. На г-н Бори-
сов искам да напомня, че договорът
за присъединяване беше подписан
през 2005г., когато той също беше
част от управлението”, коментира Ку-
нева и определи, че е проява на нез-
нание от страна на Борисов да твърди,
че преговорите за еврочленството ни
са водени от БСП и ДПС. “Ако са тол-
кова загрижени българските премие-
ри за земята, да бяха използвали
престоя си във властта, за да създа-
дат условия за пазара на земя, който
да е в полза на гражданите“, добави
тя.

“Истинските въпроси за земята са
какво направиха няколко поредни
правителства за малките собственици
на земя  - взеха ли се мерки за опа-
зването на реколтата, как се изкупува
продукцията, има ли мир в български-
те села или хората се заключват в 7
часа и не смеят да излезат. Всичко
останало е лицемерие”, каза още тя и
припомни, че има 4 млн. декара пус-
теещи земи.

„Пепеляшка” по Шарл Перо
на сцената в Младежа
Виктория СТАНКОВА

Моноспектакълът 
на проф. Жени Пашо-
ва “Пепеляшка” ще бъ-
де игран на пернишка
сцена. Представление-
то ще бъде на сцена-
та на младежкия дом.
Негов режисьор е 
проф. Жени Пашова, а
сценограф: Васил  Ро-
команов, кукли: Енчо
Аврамов и компози-
тор: Петко Манчев 

Моноспектакълът е
с участия в междуна-
родни фестивали в

Германия, Австрия,
Сърбия, Хърватска,
Словения, Полша, Че-
хия, Англия, Мексико

Има награди  за кук-
лено изкуство на Съю-
за на артистите в
България „ИКАР”;наг-
ради за актьорско май-
сторство, режисура и
музика от фестивала
„Златният делфин”
Варна; награди за ак-
тьорско майсторство
от фестивалите
ПИФ, Загреб, Хърват-
ска, от Световен фес-

тивал на кукленото из-
куство, Прага, Чехия,
от Международен кук-
лен фестивал, Познан,
Полша и др.

Сюжета се разказва
за актриса, която по-
пада в странния при-
казен свят в история-
та за Пепеляшка, Зла-
та мащеха, Лошата
дъщеря, за да възклик-
не накрая: “Направи
някого щастлив и то-
гава ти ще си истин-
ски, ама истински щас-
тлив!”.

Младите от ГЕРБ на протест
заради крепостта „Кракра”
Зоя ИВАНОВА

Близо 50 човека
от   структурата
от МГЕРБ-Перник,
заедно с предста-
вителки от ЖГЕРБ-
ПЕРНИК посетиха в
неделя късноан-
тичната крепост
“Цари Мали град”
на територията
на Община Само-
ков.  Те изминаха
70-те километра,
които делят Пер-
ник и с. Белчин в
знак на протест 
срещу начина , по
който е реставри-
рана пернишката
историческа релик-
ва.  За възстанов-
яването на Цари
Мали град  е похар-
чена сума, близка
до тази, определе-
на за реставрация-
та нанисторичес-
ката крепост на
хълма “Кракра” на
територията на
Община Пер-
ник.Със съответс-
твията в сумите
за изграждането
на крепостите оба-

че, приликите меж-
ду двете туристи-
чески дестинации
се изчерпват. „До-
като в с.Белчин
има напълно рес-
таврирана кре-
пост с кули, музей-
ни зали,екопътеки,
лифт, обяснител-
ни табелки, еле-
ктронни гидове,
както и умален ма-
кет на самата кре-
пост,на хълма “К-
ракра” е изградено
нещо, което аз не
бих нарекъл рес-
таврирана кре-
пост.”-заяви об-
ластният коорди-
натор на МГЕРБ-

Перник Денислав
Захариев. 

Той допълни, че
всички членове на
младежката струк-
тура на ГЕРБ са
възмутени от на-
чина, по който та-
зи културна цен-
ност с национално
значение е  облепе-
на с пластмаса и
полимерни плочки,
вместо да бъде за-
пазен духа на исто-
рията, който е от
съществено значе-
ние за привличане
на  хиляди турис-
ти не само от Бъл-
гария, но и от цял
свят.



Общество4 23 октомври 2013 г. Съперник

Âñå ïî-ìàëêî äåöà â Ïåðíèê îñòàâàò èçâúí ñåìåéñòâà
Проект „Посока:Семейство „ в Пернишка област дава много добри резултати

Зоя ИВАНОВА
Твърде често деца в

ранна възраст се нас-
таняват в институ-
ции въпреки разбира-
нето,че институцио-
налната грижа води
до много отрицател-
ни последствия за
тях.Това важи особе-
но много за децата
от 0 до 3 години.От-
глеждани в институ-
ции  те страдат мно-
го по-често от здра-
вословни проблеми,
отколкото връстни-
ците им отглеждани
в семейство, изоста-
ват в психическото и
физическото си раз-
витие, проявяват
емоционални пробле-
ми, а в по-късен етап
от живота си имат
проблеми с привър-
зването.Децата се
нуждаят не само от
добра физическа гри-
жа.Те имат нужда от
обич, внимание,закри-
ла  и значим възрас-
тен, с когото да из-
градят солидна осно-
ва на всички свои бъ-
дещи взаимоотноше-
ния.Всяко дете заслу-
жава да расте в семей-
ство, в среда която
да създава усещане за
идентичност, принад-
лежност и произход.

Институциите за
бебета са вход към
системата за инсти-
туционална грижа, къ-
дето постъпващите
деца са обречени на
дълъг престой със съ-
пътстващи изоста-
вания в развитието,
което откроява ос-
трата необходимост
от деинституциона-
лизация на грижите
за тях.Перник е една
от осемте пилотни
общини в които за-
почна подготовката
за преструктуриране-
то на Дома  за медико-
социални грижи за де-
ца от 0 до 3.

Дейностите се из-
пълняват по проект
„ПОСОКА Обща цел
на проекта е подго-
товката за преструк-
туриране на Домове-
те за Медико-Социал-

ни Грижи за Деца
(ДМСГД) от 0 до 3-го-
дишна възраст чрез
извършване на целена-
сочена подготвител-
на дейност в 8 пилот-
ни области: Габро-
во,Монтана, Пазар-
джик, Перник, Плов-
див, София, Русе и
Търговище, чрез ана-
литичен подход и си-
нергична интервен-
ция с други, отговор-
ни за процеса инсти-
туции.

Специфични цели са:
Планиране на подход-
ящите услуги в пи-
лотните 8 ДМСГД,
обект на преструкту-
риране;Подготовка за
извеждане на децата
от институциите;Ко-
муникиране на проце-
са и целенасочени мо-
тивационни и инфор-
мационни действия
спрямо заинтересова-
ните страни в негова
подкрепа.

Целевата група е
представена от деца
от 0 до 3 години, нас-
танени в избраните
пилотни ДМСГД и
техните семейства;
специализиран персо-
нал , ангажиран с гри-
жите за децата в пи-
лотните ДМСГД и
персонал, който ще
бъде нает за предос-
тавяне на новите ус-
луги; деца от общнос-
тта на възраст от 0
до 3 години, в риск от
изоставяне и техни-
те семейства, в това
число и близки родни-
ни.

Основните дейнос-
ти, които се изпълн-
яват в рамките на
проекта са сформира-
нето на екипи в целе-
вите общини, изготв-
янето на основни ана-
лизи за подготовка на
преструктуриране на
ДМСГД с цел планира-
не на конкретни услу-
ги в пилотните облас-
ти и извършване на
подготвителни дей-
ности по реинтегра-
ция на децата. През
месец февруари  2012
г. в община Перник  се
назначи координатор

на МЗ по проект „По-
сока: семейство” за
област Перник, който
координира проекта
на областно ниво, из-
пълнението на плани-
раните дейности с де-
цата от целевата
група по проекта и
техните семейства и
чрез работа в мрежа
на регионално и мес-
тно ниво с институ-
циите и заинтересо-
ваните страни съдей-
ства за ефективната
реинтеграция на деца-
та от ДМСГД.   Сфор-
мира се  мултидисцип-
линарен екип от спе-
циалисти, които със
своите компетенции
и опит съдействат
за изпълнението на
дейностите по проек-
та.Мултидисципли-
нарният екип по
проекта включва
представители от
следните институ-
ции – Отдел „Закрила
на детето” Перник,
Регионална здравна
инспекция ,Община
Перник и ДМСГД Пер-
ник.      Консултанти-
те на британската
организация „Надеж-
да и домове за деца-
та” обучиха мулти-
дисциплинарния екип
от експерти, опреде-
лени да участват в
проект „ПОСОКА: се-
мейство“, да извър-
шат актуализация на
оценката на потреб-
ностите на настане-
ните в Дома за деца
от 0-3 години и тех-
ните семейства. Бри-
танската организа-
ция „Надежда и домо-
ве за децата” се
включва активно в
подкрепа на проект
„Посока: семейство”
чрез експертизата на
своите представите-
ли и финансовата или
материална подкрепа,
която могат да оси-
гурят за семейства-
та на изоставените
поради бедност деца
с цел да стане въз-
можно връщането им
в биологичното се-
мейство. В рамките
на двудневното обу-

чение, проведено в
Община Перник, опре-
делените експерти,
представители на
ДМСГД-Перник, Общи-
на Перник,, Отдел за
закрила на детето-
Перник и Регионална
здравна инспекция-
Перник обединиха
своите усилия за
търсене на алтерна-
тива за деца, изоста-
вени от своите роди-
тели и настанени в
специализираната ин-
ституция, като реша-
ваха реални случаи, до-
като се обучават. Уч-
реди се Координацио-
нен механизъм по
деинституционализа-
ция, председателс-
тван от Областния
управител на гр. Пер-
ник, чиято цел е да
обедини усилията на
всички институции и
заинтересовани стра-
ни в процеса на деин-
ституционализация-
та и да се предотвра-
ти настаняването на
деца в институция.
През месец ноември и
декември мултидис-
циплинарният екип по
проект „ПОСОКА:се-
мейство”, актуализи-
ра оценките на всички
11 деца от 0 до 3 го-
дини, настанени с
мярка за закрила в
ДМСГД Перник и оце-
ни капацитета на тех-
ните семейства.Еки-
път обследва всяко
едно дете и посети
всяко едно семей-
ство, за да прецени,
кое е в най-добрия ин-
терес на детето –
реинтеграция в био-
логичното или разши-
реното семейство,
приемна грижа, оси-
новяване или настан-
яване в Център от
семеен тип. На базата
на актуализираните
оценки се изготвиха
индивидуални планове
за деинституциона-
лизация на всяко де-
те, които поставят
конкретни срокове за
извеждане на всички
деца от институция-
та в семейна или близ-
ка до семейната сре-
да.В рамките на
проект „ПОСОКА:се-
мейство” се осъщес-
твиха анализи за при-
чините за настанява-
нето на децата в ин-
ституцията. Проучи
се наличната мрежа
от социални,образо-
вателни и здравни ус-
луги за децата от 0
до 3години. Това се
направи с цел да се
планират и разкрият
необходимите и ино-
вативни услуги, с кои-
то да се покрият
всички потребности
на децата от0 до 3 го-

дини и техните семей-
ства, без да се налага
тяхното институ-
ционализиране, което
е с доказано негати-
вен ефект върху раз-
витието на деца-
та.Изготви се цялос-
тен анализ  на налич-
ните ресурси на
ДМСГД – Перник, кой-
то показа възможнос-
тта за предоставяне
на качествени интег-
рирани здравно – со-
циални услуги след
преструктурирането
му. Във връзка с необ-
ходимостта от пред-
приемане на мерки и
планиране на дейнос-
ти за преустановява-
не функционирането
на ДМСГД Перник,
мултидисциплинар-
ният екип по проекта
разработи Актуален
регионален план за
деинституционализа-
ция на децата от
ДМСГД Перник, който
се обсъди на дискусия
с институции, заин-
тересовани страни и
участници в процеса.
В него се представят
предприетите дей-
ствия до момента,
планираните нови ус-
луги в рамките на
проект „ПОСОКА: се-
мейство”, изведени
като необходими на
базата на осъществе-
ните анализи и на ак-
туализираните оце-
нки на децата наста-
нени в ДМСГД Перник
и техните  семей-
ства, както и възмож-
ността за използва-
нето на сега същес-
твуващите мате-
риални и човешки ре-
сурси на ДМСГД Пер-
ник. За популяризира-
не на процеса по деин-
ституционализация
се организира среща с
жители на гр. Перник
в кв. “Рудничар”.На
тази среща  координа-
торите на Проект
“ПОСОКА: семей-
ство” и “Надежда и
домове за децата”,
съвместно със со-

циалните работници
към проект „И аз има-
м семейство” предос-
тавиха информация
на общността за
деинституционализа-
цията на децата от 0
до 3-годишна въз-
раст. В тази връзка
подробно бяха запоз-
нати със същността
на приемната грижа и
с настъпилите проме-
ни, като алтернатива
на настаняването на
деца в специализирана
институция. В хода
на срещата се прове-
де дискусия, задаваха
се много въпроси и хо-
рата възприеха ин-
формацията твърде
емоционално – някои
се разплакаха и излиза-
ха навън, други даваха
примери със собстве-
ните си семейства, а
трети взеха важно ре-
шение – да станат
приемни родители.
Координаторите на
Проект “ПОСОКА: се-
мейство” и “Надежда
и домове за децата”
поканиха членове от
БМЧК, които раздадо-
ха брошури и флайери.
БМЧК предостави
филма “Доброволна
любов”, в който се по-
казаха истинските ис-
тории на три прием-
ни семейства. В отго-
вор на предоставена-
та информация на по-
сочената среща, се
заяви желание за
приемничество от
страна едно семей-
ство.  За периода фев-
руари 2012г – септем-
ври 2013 година съв-
местните усилия на
„Надежда и домове за
децата”, които под-
крепят логистично и
материално децата и
семействата от 0 до
3 годишно възраст,
отделите „Закрила на
детето”,МБАЛ Пер-
ник,Община Пер-
ник,РЗИ Перник и дру-
ги заинтересовани
страни  дадоха свои-
те реални резултати
за децата от 0 до 3

години в ДМСГД Пер-
ник.За изминалият пе-
риод 6 деца са реин-
тегрирани в биоло-
гичните си семейства
или в разширеното се-
мейство и продължа-
ват да бъдат под-
крепяни и наблюдава-
ни от организациите
и институциите, кои-
то участват в проек-
та. Осиновени са 7 де-
ца.Настанени в прием-
ни семейства са 8 де-
ца, като едно от тях
с увреждане. За ус-
пешната реформа на
ДМСГД Перник се ра-
боти целенасочено по
превенция на изо-
ставянето на деца на
ниво родилен дом и на
ниво общност.Осъ-
ществена е успешна
превенция на 4 деца
от родилно отделе-
ние, които се отглеж-
дат в родните си се-
мейства. Две деца от
родилно отделение са
настанени директно
в приемно семейство,
поради отказ на роди-
телите да се грижат
за тях.

Поради невъзмож-
ността на биологич-
ните родители да по-
лагат грижа за деца-
та си, 5 деца от об-
щността на възраст
от 0 до 3 години са
настанени в приемни
семейства. Добрата
съвместна работа и
координация на всич-
ки институции и ор-
ганизации в област
Перник, които ра-
ботят за ограничава-
не входа на институ-
цията дава своите ре-
зултати.В ДМСГД
Перник има само 4 де-
ца, три от които са с
увреждания и за тях
се предвижда да бъ-
дат настанени в но-
вите резидентни ус-
луги изграждани в об-
щина Перник – ЦНСТ и
специализираната ре-
зидентна грижа за де-
ца до 7 години с пот-
ребност от постоя-
нни здравни грижи.
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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.

М
о

ж
е

 д
а
 в

и
д

и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к

л
а
м

н
и

 к
а
р

е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е

к
т

р
о

н
о

т
о

 и
з
д

а
н

и
е

 н
а
 в

е
с
т

н
и

к
а
 -

 w
w

w
.s

a
p

e
rn

ik
.i
n

fo

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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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, ТЕЦ, ет. 7, PVC, ремонт - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. 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

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo



Имоти, реклами8 23 октомври 2013 г. Съперник

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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М
яст

о

за

реклама

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

Туристическа агенция
на ПРО „ЕАД” – в НОИ

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

процедури във всичките си обекти
– за 6, 10 или повече дни.
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ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

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

кв.м - 57 000 лв.

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

- до 55 000 лв.

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

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

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен -
40 000 лв. /без посредник/
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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.

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

Собственик
продава:
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ГЕРБ и ”Атака” се обединиха
заради земята

“Атака” и  ГЕРБ се обединиха
около тезата да се удължи забра-
ната за продажба на земеделска
земя на чужденци от 2014 г. Во-
лен Сидеров обясни, че стойнос-
тта на земята ни е 12 пъти по-
ниска от тази на Facebook.

Депутатите обсъждат искането
на “Атака”, която е вносител на
законопроекта.

Националистите настояват заб-
раната да действа поне до 2020 г.

ГЕРБ и “Атака” гласуваха деба-
тите да се излъчват пряко по
БНТ.

Лидерът на “Атака” Волен Сиде-
ров заяви, че ниската стойност
на земеделската земя е основен
мотив за искането им.

„Над 10 пъти по-евтина е бъл-
гарската земя от средноевропей-
ската. През 2012-2013 г. цената е
440 лв. за декар - една от най-
ниските в целия ЕС. В Ирландия е
2400 евро на декар, в Белгия -
1705 евро, Гърция - 1250 евро”,
каза той, цитиран от “Фокус”. По
думите му страната ни има 37 ми-
лиона декара земеделска земя,
които струват 16 280 000 000 лв. -
това било около 12 пъти по-малко
от стойността на Facebook - 100
млрд. евро, предаде БГНЕС.

Депутатът от ГЕРБ Цвета Карая-
нчева, която миналата седмица
се изпокара със Сидеров, об-
ясни, че трябва да се предприеме
всичко възможно да се удължи
срокът за забрана на продажба-
та. Тя цитира допитване, че 70%
от българите искат тази забрана
да продължи.”Мотив за искането
за удължаване на мораториума е
недостигнат жизнен стандарт на
българина към средноевропей-
ския”, обясни Караянчева. Спо-
ред нея средните доходи на бъл-
гарина са с 10 пъти по-ниски и
това ще го постави в неравнос-
тойно положение при покупката
на земя.

„С днешното решение може
чувствително да се вдигне дове-
рието на хората към НС, защото
ще е видно, че сме загърбили
различията. В петък се скарахме
с г-жа Караянчева, но днес я поз-
дравявам за подкрепата за мора-
ториума”, коментира Сидеров.

Депутатът от БСП Антон Кутев
призова ГЕРБ първо да наложат
мораториума в тяхната парла-
ментарна група. Той коментира
информацията, че депутатът от
ГЕРБ Стефан Господинов е про-
дал 10 дка земя на офшорна фир-
ма: “Тази сделка е за 750 000 ев-
ро, това е 75 000 евро на декар
продажба земя на чужденци”.
Господинов заяви, че не е вярно
и ще съди Кутев за клевета.

Янаки Стоилов от БСП каза, че
мораториумът е неизпълним, за-
щото трябва да се преговаря с
всички страни-членки на ЕС. По
думите му дори и да се започнат
преговори, до края на годината
нищо няма да се постигне.

По време на една от почивките
ГЕРБ и “Атака” съгласуваха тек-
стове.

От ГЕРБ предлагат текстове,
които задължават правителство-
то да води преговори с ЕК за мо-
раториума, както и да предприе-
ме законодателни инициативи в
защита на земята.

В кулоарите пък земеделският
министър Димитър Греков поя-
сни, че няма интерес към покуп-
ка на българска земя от чужден-
ци.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 35
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. 13
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 36
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал
21:00"Столичани в повече"
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Монк" - сериал, с. 8, еп. 15
01:00"Трета смяна" - сериал, с.2, еп.2
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Духът на здравето" /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
23:00"Господари на ефира" - забавно
предаване
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  /3253 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
14:00Обществен дебат
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота м /3254 епизод/
17:30Още от деня
17:55Баскетбол: "Лукойл Академик"/
Правец/ - "Химки" /Москва/, мъже -
среща от турнира за "Еврокъп" пряко
предаване от зала "Универсиада"
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Момчетата от "Медисън авеню" тв
филм /11 и 12 епизод/
22:30По света и у нас информационна
емисия
22:55Зелена светлина
23:00Падащи небеса тв филм /6 епизод/
23:45Ретро следобед: "Лодка в гората" -
тв театър /п/
00:30Апартаментът с Марта Вачкова /п/
02:50По света и у нас /п от 20:00/
03:40Днес и утре /п/
04:35Падащи небеса тв филм /6 епизод/
п /

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ,
 ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ - ПЕРНИК

На 25.10.2013 г. (петък), от 10:00 часа в Дом-паметник „Георги
Димитров“ в с. Ковачевци, Областен информационен център –
Перник организира информационна среща, на тема: „Споделяне на
добри практики. Актуална информация за подготовката на новия
програмен период”.

Поканени да вземат участие са представители на бизнеса,
неправителствени организации, учебни заведения, институции и
граждани. Срещата е отворена за медиите.

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен
център – Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран

от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic_pernik@abv.bg

www.eufunds.bg

ПРОЕКТИ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще успеете да се

справите с недоста-
тъците си, което ще

ви позволи да контролирате ситуа-
цията. Трябва да се разграничите от
общата маса.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Малко безотговорно

ще се отнасяте към
финансите си, което

противоречи на вашата природа.
Може би търсите твърде много нас-

лаждения.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Ще демонстрирате

безгрижие, което пък
може да провокира нежелани реакции
у околните. Днес е ден за събиране на

информация.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще сте в света

на въображението и ще ви е трудно
да намерите фокус. Информацията
ще тече като водопад и може да от-
криете отговорите на куп въпроси.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Би следвало много

внимателно и диплома-
тично да се отнесете

към планирането на работните зада-
чи, ако искате да получите задоволи-

телни резултати.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Очаквайте уплътнява-

не на времето и увелича-
ване на изискванията. Използвайте
този момент, за да внесете промени
в имиджа. Сега е момента да
постигнете всичко желано.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Планетите ви съоб-

щават, че днес е ден
на красотата. И поне-

же няма пълно щастие, ще се наложи
да се погрижите за финансовите си
дела.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Може би този ден ще

започне не по начина,
по който очаквате. Ако не сте уве-
рени в способностите си, по-добре
не започвайте нищо ново.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
На фона на служеб-

нте ви ангажименти
личният ви живот ще

изглежда като едно тихо езеро. Мо-
же да се чувствате малко измъчени

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Най-важното е да не

се престаравате. Ясно
е, че не можете да разрешите проб-
лема на минутата, макар да търси-
те резултат, ефективност и полез-

ност.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Бъдете по-мили и

грижливи към себе си,
защото прекалените емоции се от-
разяват неприятно на здравето ви.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Не претоварвайте

стомаха си, дори да ви
заведат в петзвезден ресторант,
стомахът ви си остава същият. Бъ-
дете внимателни. Здравето е по-
важно от всичко останало.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПЕРНИК СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА  ПО НАБИРАНЕ НА
ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ  „Да не изоставяме нито едно дете!” -   раз-
криване на социални услуги в Перник” ПО СХЕМА  BG051PO001-
5.2.12 - 0008

Във връзка със стартирането на проекта от 01.10.2013 г.,  се об-
явяват следните работни места:

I. Център за настаняване от семеен тип – гр. Перник   
1. Ръководител/социален работник– 1 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:

ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0008
„Да не изоставяме  нито едно дете!” -

 разкриване на социални услуги в Перник”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

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

Европейски съюз Европейски

Инвестира във вашето бъдеще!

1. Образование – висше, минимална образователна степен – “бакалавър”.
2. Професионален опит.
3.Умения за работа с компютър – MS office, Internet Explorer, Excel и др.
2. Възпитател – 2 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, минимална образователна степен – “бакалавър”.
2. Професионален  опит.
3.Умения за работа с компютър – MS office, Internet Explorer,  Excel и др.
3. Детегледач- 6 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – средно.
4. Специален педагог- 1 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, минимална образователна степен – “бакалавър”.
2. Професионален  опит.
2. Умения за работа с компютър – MS office, Internet Explorer, Excel и др.
5. Медицинска сестра – 1 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше медицинско, минимална образователна степен – “бакалавър”.
2. Професионален  опит.
6. Шофьор – 1 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – средно
2.Свидетелство за управление на МПС – категория С
3.Професионален стаж – 2 години.
II. Защитено жилище
1. Ръководител/социален работник– 1 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – висше, минимална образователна степен – “бакалавър”.
2. Професионален  опит.
2. Умения за работа с компютър – MS office, Internet Explorer, Excel и др.
2. Трудотерапевт – 4 бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование –  средно.
 Необходими документи:
· Заявление по образец
· Автобиография;
· Мотивационно писмо;
· Копие от документ за завършено образование, дипломи, квалификации;
· Трудова/служебна книжка;
· Документ за самоличност /за справка/;
· Свидетелство за съдимост.
· Свидетелство за управление на МПС /за длъжност шофьор/
Документите  ще се приемат от 22.10.2013 г. до 12.11.2013 г. вкл.,  в отдел „Информационно

и административно обслужване”- община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1 А от 9.00 до
16.00 часа.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК РОСИЦА ЯНАКИЕВА
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Виктория СТАНКОВА

Юношите старша биха
„Пирин” в Гоце Делчев

Юношите старша възраст на „Миньор”
спечелиха отложения с три дни мач от пе-
тия кръг от първенството на зона „Стру-
ма”. Причината за отлагането е участието
на перничани в турнира за Купата на БФС ,
което приключи още в първия кръг след
отпадането от „Славия”. Срещата в Гоце
Делчев е протекла с много емоции – съоб-
щи старши-треньорът на миньорци Румен
Андонов. Перничани са повели с 2:0 през
първото полувреме с голове на Роналдо
Георгиев и Мирослав Станков. Домакините
обаче са изравнили още до края на първа-
та част. В последната минута на редовното
време съдията на мача все пак се е осме-
лил да свири дузпа в полза на „Миньор”.
Щатният изпълнител за младите „чукове”
,вратарят Алекс Юлиянов, е реализирал
дузпата и с това е донесъл трите точки на
отбора, който в момента е на второ място в
класирането на зона „Струма”. Четири от-
бора обаче са с мач по-малко и едва след
изиграването ще стане ясно точното под-
реждане на тимовете след изиграването на
пет кръга.

Детски турнир в чест
на Деня на града

РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ:

РЕЗУЛТАТИ:
Миньор 2013 – Миньор 1919  2:1
Аякс – Миньор                         1:4
Миньор 1919 – Миньор           0:4
Миньор 2013 – Аякс                2:1
Аякс – Миньор 2013                0:0
Аякс – Миньор 1919                0:3

 
КЛАСИРАНЕ:

1.Миньор                            8:1   7 т.
2.Миньор 2013                   4:2   7
3.Миньор 1919                    3:6   3
4.Аякс                                  2:9   1

„Ìèíüîð” (×èêàãî) ñðåùó ãúðöè çà Êóïàòà
Щатските „чукове” стигнаха до четвъртфиналите

Страницата подготви Яне Анестиев

нути по-късно, ора-
нжевите вкараха и
втори гол за 2:1. Та-
ка завърши и първо-
то полувреме в пол-
за на американците,
който се бяха под-
готвили с няколко
нови колежански иг-
рачи. През втората,
част вицешампиони-
те показаха силна
воля и успяха да из-
равнят резултата.
В 62-та минута Пе-
тър Танев изведе в
коридор по крилото
Пламен Памуков. Той
напредна и от тъч
линията върна къл-
бото към вратата,
там най-добре пласи-

то -черните
поведоха в
р е з у л т а т а
след страхо-
тен гол от
пряк свобо-
ден удар. По-
п а д е н и е т о
р е а л и з и р а
юношата на
„ Б о -
т е в ” ( П л о в -
див) и гол-
майстор на
отбора Пла-
мен Памуков.
Радостта на

„Винкелите” беше
кратка, защото в
ответната атака
„Червените дяволи”
изравниха. Пет ми-

ГРУПА 1
8-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Верила – Витоша      2:0
Рудничар – Габер     0:3
Минерал – Спортист           0:2
Пирин – Черногорец            4:2
Ботев – Балкан          2:4
Енергетик . Чорни    3:1
Струма – Ерма 6:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Габер           23-11  18 т.
2.Струма        15:5     16
3.Черногорец 21:21   13
4.Дружба        14:6     13
5.Ерма                        9:9       13
6.Балкан         16:12   12
7.Минерал     11:14   11
8.Чорни          18:10   11
9.Ботев           13:15   9
10.Спортист  12:19   9
11.Пирин       10:13   8
12.Верила      10:20   8
13.Енергетик 13:16   7
14.Витоша      15:19   6
15.Рудничар  3:22     4

 ГРУПА 2
7-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Свраките – Левски   1:0
Светля – Металург   0:1
Вихър – Стр.сокол    4:2
Буря – Студена          0:3
Китка – Върба           3:0

 КЛАСИРАНЕ:
1.Светля     24:4     16
2.Металург     27:0     15
3.Китка          15:4     13
4.Сарата         11:6     10
5.Студена       14:12   9
6.Свраките     13:29   9
7.Вихър          9:16     6
8.Левски        5:10     5
9.Бенковски   9:18     4
10.Върба        5:16     4
11.Струмски сокол   10:17   4
12.Буря           5:15     3         

 ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
5-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Струмска слава – Вихрен    0:1
Марек – Пирин(Бл)  отл.
Пирин(ГД) – Миньор          2:3
Пирин(Рз) – Банско отл.
Перун – Германея     6:3
1.Пирин         12:2     12 т. ( -1)
2.Пирин(Рз)   9:2       10 ( -1)
3.Миньор       9:5       10
4.Марек          8:3       8
5.Вихрен        7:9       7
6.Пирин(ГД)  7:5       6
7.Стр.слава    7:8       6
8.Перун          9:12     3
9.Банско         2:4       1
10.Германея   4:2       0

ран се оказа кюстен-
дилецът Андрей Ва-
силев, който вкара
топката в мрежата.
Точката която спе-
челиха американци-
те, е първа за тях в
двубоите им с „Ми-
ньор”. До този мо-
мент, макар и труд-
но жълто-черните
винаги са излизали
победители. Така,
класирането в група
„D”, не се промени.
След две победи и
един равен „Ми-
ньор”, ще играе с
гърците от ФК „Хе-
леники” на четвът-
финалите тази не-
деля.

Отборът на „Пи-
рин”(Земен) спечели
с 4:2 домакинския си
мач срещу един от
най-добре представ-
ящите се отбори в
групата „черного-
рец”(Ноевци). Дома-
кините са вкарали
два гола още в пър-
вите осем минути и
това като че ли се е
оказало решаващо за

крайния резултат.
Голове са вкарали
Юлиян Георгиев и
Калоян Чорбаджий-
ски. В 19-та минута
Мартин Любенов от
гостите е намалил
резултата, но три
минути след това
Калоян Чорбаджий-
ски отново е вкарал
гол за домакините.
През второто по-

лувреме Мартин Лю-
бенов за гостите и
Калоян Михайлов за
домакините са вка-
рали по един гол, но
това не е променило
головото съотноше-
ние на терена. Въп-
реки загубата „Чер-
ногорец” запази
мястото си в първа-
та тройка на вре-
менното класиране.

„Пирин” надви „Черногорец”

Четири гола вкара
Владов на „Ботев”

Домакините от „Ботев” са открили ре-
зултата срещу „Балкан”(Банище)  в 15-та
минута ,но ,кошмарът им в този мач, Кирил
Владов две минути след това е възстано-
вил равенството.В следващите двайсет
минути точно той е отбелязал още три го-
ла, довеждайки резултата до 1:4. Две ми-
нути преди края на първата част Алексан-
дър Спасов от „Ботев” е намалил на 2:4.
След доста резултатно първо полувреме
обаче е последвало нулево второ и това
се е оказал крайният резултат в мача. По-
бедата е донесла на „балкан” място в пър-
вата шестица на временното класиране.

Отборът на „Енер-
гетик” , който тази
година изненадващо
е сред опашкарите
на Група 1 от облас-
тното футболно
първенство , най-
после стигна до вто-
ра победа от начало-
то на първенство-
то, след като спече-
ли срещу „Чорни” с
3:1.Гостите са от-
крили резултата в

11-та минута чрез
Емил Панталеев, но
това се е оказало
единственото им по-
падение в мача.Дома-
кините са изравнили
след четвърт част
игра чрез Роман Ден-
чев, който играеше
като войник в „Чор-
ни”, а  в предпослед-
ната минута на пър-
вото полувреме Вен-
цислав Зиновиев е из-

вел „Енергетик” нап-
ред. Четири минути
след подновяване на
играта Божидар Ми-
ленков е вкарал още
едно попадение за до-
макините, фиксирай-
ки крайното 3:1.Въп-
реки победата си, „Е-
нергетик” е само на
две места от послед-
ното със седем точ-
ки, „Чорни” пък е ос-
ми с единадесет.

„Енергетик” писа тройка на „Чорни”

Отборът на „Ми-
ньор”излиза днес от
14,00 часа на ста-
дион „Миньор” в
мач от турнира за
АФЛ. Перничани са
домакини на отбора
на „Перун” в мач за
определяне на първе-
неца на Югозападни-
я регион. ”Чукове-
те” стигнаха до то-

зи мач след като
надделяха над
„Струмска слава” с
1:0. „Перун” стигна
до този мач след ус-
пех над „Пирин” с
дузпи. Отборът от
Симитли трябваше
да играе и срещу
„Германея”. В пос-
ледствие тимът от
Сапарева баня се от-

каза от мача, позо-
вавайки се на запла-
хи от страна на
„Перун”. Както мо-
жеше да се очаква,
нищо не се доказа и
сега отборът на
„Германея” ще отне-
се наказание, а „Пе-
рун” ще се бори за
първото място в
региона.

„Миньор” срещу „Перун” за АФЛ

Вчера „Миньор”
(Чикаго) завърши на-
равно 2:2 с „Ред Де-
вилс”, в трети кръг

на мач от груповата
фаза за купата на
Премиер Сокър Лийг.
В 21-та минута жъл-
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Кметът знаел за бежанците, заяви вътрешният министър

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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Горя ловен навес
в Кладница
Любомира ПЕЛОВА

Фургон
и паянто-
ви пос-
тройки са
изгорели
в пер-
нишкото
с е л о
Кладница.

Огънят лумнал около 10,30 часа в
понеделник. Пламъците обхванали
ловен навес. А причината за инци-
дента е отново проявена небреж-
ност при боравене с открит огън.
Резултатът е унищожени паянтова
постройка, фургон и имуществото
в него. За щастие няма пострадали
хора, утомниха от полицията.

средства за закупу-
ване на индивидуал-
ни хигиенни пакети
за настанените във
всички центро-
ве.Към момента оба-
че, за Ковачевци ще
се приемат само
най- необходимите
неща за пребивава-
щите в екокомплек-
са. “Освен памперси
и адаптирано мляко,
са необходими и иг-
рачки, като молбата
ни е те да бъдат
сравнително нови и
запазени”, каза пред-
седателката на мес-
тната структура
на БЧК Наталия Ми-
нева. Тя съобщи
още, че на място
при хората постоя-
нно работи и добро-
волец на БЧК, който
е медицинско лице и
владее арабски език.
Факт е вече и пър-
вото дарение от
храни. Йордан Васи-
лев от земенското
село Пещера е пре-
доставил за преби-
ваващите в комплек-
са 200 кг. ябълки.

Автобусът с бе-
жанците е пристиг-
нал в НДЕК в петък.
Директорът на цен-
търа, кметът на об-

щината и облас-
тният управител
са били своевремен-
но информирани за
това, увериха пред-
ставителите на от-
делните институ-
ции. Вътрешният
министър Цветлин
Йовчев също пот-
върди, че е имало
добра комуникация с
кмета на общината
Васил Станимиров и
той е знаел за прис-
тигането на ими-
грантите. Не било
вярно, че е разбрал
за настаняването
на бежанците в
НДЕК едва когато
започнали да прис-
тигат първите ав-
тобуси.

В Ковачевци вчера
бе проведено и об-
щоселско събрание,
на което бе разя-
снено на притесне-
ните местни жите-
ли, че до вчера дви-
желите се свободно
из района бежанци
вече са за до вчера
те са се движили
свободно, вече са
въведени ограниче-
ния и не се допуска
хората да излизат
от загражденията
на лагера.

Любомира ПЕЛОВА
Всички областни

служби в Пернишко
са в пълна готов-
ност за обслужване
на бежанците, нас-
танени в НДЕК в Ко-
вачевци. Облас-
тният управител
на Перник Михаил
Михайлов е създал
необходимата орга-
низация още в пе-
тък веднага след
настаняването на
групата. Сформи-
ран е областен щаб,
който контролира
дейността на всич-
ки институции на
територията на ре-
гиона. Екип на РЗИ е
проверил санитар-
но-хигиенните усло-

Ало мошеници „налазиха”
и депутатите

Любомира ПЕЛОВА
Находчиви телефонни мошеници из-

мислиха схема, по която мамят вече и
депутати, като ги карат да помагат на
останали без подслон семейства. Досе-
га е известно, че са “ужилени” поне 6-7
от депутатите на Коалиция за България
със суми между 25 и 60 лева.

На народните избраници бил даван
телефонен номер на хората. “Здрасти,
аз съм Румбата. Работих в кампанията
ти”, заявявал мнимият “безпризорен”,
когато депутатът му се обадел. После
настоявал да получи помощ, за да се
прибере от София в дома си, където
можел да гледа животни и да се зани-
мава със земеделие.

Депутатите уреждали среща с изпад-
налия в беда жител на избирателния
им район пред сградата на парламента.
Там давали парите за път до дадената
община с надеждата, че помагат. Никой
не признал, че всъщност не може да се
сети да е виждал въпросния човек,
който уж е работил в кампанията му, за
да не го обиди.

Истината станала ясна, когато депу-
татка от БСП, която не била в столица-
та, помолила колега да посрещне пред
Народното събрание изпадналия в беда
съгражданин и да му даде пари да се
върне у дома. Депутатът, който няколко
дни преди това давал средства за съ-
щата цел, разбрал, че става въпрос за
измама и разказал на съпартийци.

Засега не е ясно дали измамниците са
разкрити.

вия в сградата, уве-
ри представител на
и н с т и т у ц и я т а .
Обектът се контро-
лира непрекъснато и
отговаря на всички
изисквания. РЗИ ще
продължи да осъ-
ществява ежеседми-
чен контрол. ЦСМП
е осигурил доста-
тъчно екипи, които
да са на разположе-
ние на бежанците,
увери директорът
на центъра д-р Юли-
я Такова. От петък
вече са обслужени
четирима пациенти.
На място при хора-
та постоянно рабо-
ти и доброволец на
БЧК, който е меди-
цинско лице и владее

арабски език, инфор-
мира директорът
на БЧК в Перник На-
талия Минева. Ре-
гионалната струк-
тура е изискала от
резерва на Червения
кръст адаптирани
сухи млека и пампер-
си за 15-те бебета
под 1 година, които
са настанени със се-
мействата си в цен-
търа. Хуманитарна-
та организация
стартира дарител-
ска кампания в по-
мощ на бежанците
на национално ниво
още след първите
нелегални имигран-
ти, които пристиг-
наха в страната ни.
Чрез нея се набират

жат свободно. Таки-
ва центрове са необ-
ходими, тъй като ед-
на част от бежанци-
те не знаят езика, а
други представляват
някакъв риск за сигур-
ността в населените
места, заяви Йовчев.
Той обясни, че след
преценка на риска, хо-
рата, за които се
смята, че биха повлия-
ли негативно, ще бъ-
дат настанявани в
места от закрит тип.
За останалите, които
искат закрила и нямат
друга алтернатива,
освен да останат на
територията на
страната, ще бъдат
търсени механизми за
интегрирането им.

Министърът под-
черта работата на
Националния опера-
тивен щаб и на два-
та тактически щаба.
Има координация с
главния прокурор,
както и постоянна
комуникация с Черве-
ния кръст и Черве-
ния полумесец.

Любомира ПЕЛОВА
Ускоряване на про-

цедурите за извеж-
дане на емигранти,
които не отговарят
на условията за по-
лучаване на статут
на бежанци, споразу-
мение между ЕС и
Турция за реадмисия,
създаване на центро-
ве от затворен тип,
засилване на контро-
ла по границата са
основните насоки в
предлаганите мерки
за овладяване на си-
туацията с бежанци-
те, оповестени от
вицепремиера и ми-
нистър на вътреш-
ните работи Цвет-
лин Йовчев на засе-
дание на Министер-
ския съвет, посвете-
но на оценка на об-
становката и риско-
вете, предизвикани
от засиления мигра-
ционен натиск върху
България. Йовчев
припомни, че страна-
та ни получава ди-
ректна помощ по ли-
ния на ФРОНТЕКС, а

преди дни бе подпи-
сано споразумение и
план за подпомагане
с Европейската служ-
ба за подкрепа в об-
ластта на убежище-
то. Има увеличение
на миграционния на-
тиск спрямо Бълга-
рия, посочи вицепре-
миерът. Поискана е
финансова помощ от
Европейския съюз за
справяне с бежан-
ския поток в размер
на 6 млн.евро и до
края на седмицата се
очаква решение за
точната сума, коя-
то ще ни бъде от-
пусната. Вероятно в
голяма степен тези
искания ще бъдат
удовлетворени. Пра-
вителството ще ра-
боти за задействане
на европейска дирек-
тива, която да поз-
воли изграждането
на центрове за нас-
таняване на бежанци
от затворен тип.
Настанените там
няма да могат да на-
пускат и да се дви-

България ще настоява в ЕС за
единна политика за бежанците


