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Убедете се
в разликата!

бол” в пернишкия
квартал „Изток”. Гра-
бежът бе извършен
на 15 март 2012 г.
Около 21,45 ч. двама-
та маскирани и въо-
ръжени с пистолет,
нахлули в пункта и на-
сочили оръжието към
букмейкъра. От каса
взели около 1700 лв. и
избягали в неизвес-
тна посока.

Уличени са 34-годиш-
ният О.Ф. и 19-годиш-
ният Х.Р. И двамата
са жители на облас-
тния град, ,точниха
от полицията. При из-
вършени претърсва-
ния на адреси, обита-
вани от тях, са били
намерени и иззети га-
зовият пистолет,
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Районна прокуратура работи по обира на пункта на Еврофутбол

Земя
кърмилница

В един момент всички ста-
нахме земеделци. Арендатори. От крупни
по-крупни. Цялата земя българска я припоз-
нахме като бащиния и почнахме да я браним
от експлоататорите капиталисти. От
Босфора до Атлантика.

Дошло е време разделно. Поне до 2020 го-
дина ще си останем само с нотариалните
актове за собственост, но морално винов-
ни пред Европа, че сложихме прът в колело-
то на историята. Българският парламент
отряза мераците на чужденци да изкупу-
ват българска земеделска земя, с което де-
факто отряза и пътя към Шенген. Къде ос-
танаха бодряшките проповеди от преди
две години, че от Шенген ни дели само една
боя разстояние. Дели ни една нива – крупна,
плодородна, обаче крива нива.

На сиромах човек, какъвто е българинът,
или нивата му е крива, или воловете са му
болни. На Европа обаче вече е крива българ-
ската политика. Която влезе в правия ред
на патриотизма, но изкриви генералната
линия на Брюксел. Земята си остана наша
заедно с бурените и плевелите. Печалбата
обаче отиде при националистите и демаго-
зите. Къде го сега поетът да възкликне:
”Земя като една човешка длан...”

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. мчк Арета.
Св. Богородица –
„Всех скорбящих

радост“

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки кримина-

листи разкриха авто-
рите на въоръжен
грабеж. Намерено е и
оръжието на прес-
тъплението, съобщи
директорът на Об-
ластната дирекция на
МВР в Перник гл.ин-
спектор Георги Бонев.

След близо година и
половина непрекъсна-
та работа и проведе-
ни множество опера-
тивно-издирвателни
и процесуално-следс-
твени действия, слу-
жители на областна-
та дирекция на МВР в
Перник разкриха из-
вършителите на въо-
ръжен грабеж от
пункт на „Еврофут-

Само падналите от
небето си мислят,
че ги е донесъл
щъркела.
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Авария остави без топла вода
„Тева” и спря тролей №10

Силвия ГРИГОРОВА
Без топла вода останаха вчера обитатели-

те на два жилищни блока в кв. „Тева” зара-
ди авария на отклонение на топлопровод,
който захранва жилищните сгради в квар-
тала. Това информираха от „Топлофикация-
Перник. От дружеството поясниха, че пов-
редата по топлопреносната мрежа е в райо-
на на жилищни блокове с номера 40 и 41,
които се намират в близост до последната
спирка на тролейбус №10. От топлофика-
ционното дружество уточниха, че поради
спецификата на ремонтните дейности се на-
лага да се преустанови движението на тро-
лей № 10 за времето от 8.30 часа на
24.10.2013 г до отстраняването на повреда-
та. От дружеството уверяват, че аварийната
група работи до отстраняването на авария-
та и възстановяването на топлоподаването
и движението на тролей № 10.  

Ръководството на топлофикационното
дружество поднася своите извинения за
причинените неудобства.

 

42 годишен мъж. Ле-
куват се амбулатор-
но от личните си ле-
кари. Две деца от
Перник и Радомир са
заболели от скарла-
тина. Посещават ор-
ганизиран колектив.
Предприети са необ-
ходимите противое-
пидемични мерки
спрямо контактни-
те лица.Няма регис-
трирани епидемични
взривове и взривове
от вътреболнични
инфекции на тери-
торията на гр. Пер-
ник и областта.През
седмицата в Д НЗБ
са извършени 93
проверки, от които
85 по спазване на
противоепидемичен
режим на работа и 8
по спазване на забра-
ната за тютюнопу-
шене.

Зоя ИВАНОВА
Заболелите от

грип и остри респи-
раторни заболява-
ния в Перник продъл-
жават да са в нор-
мални за сезона гра-
ници – става ясно
от информацията на
регионалната здрав-
на инспекция за за-
боляваемостта в
пернишка област за
миналата седмица.
През периода е  ре-
гистрирана заболе-
ваемост от грип и
остри респираторни

заболявания  в гра-
ницата на нормата
(заболяемост 79,81
на 10 000 души).Има
един остър вирусен
хепатит А срещу 6
случаи за предходна-
та седмица. Случаят
е регистриран в об-
щина Перник. Взети
са необходимите
противоепидемични
мерки спрямо кон-
тактните лица в ог-
нищата. По малко са
и пипналите варице-
ла, те са 7 случаи,
срещу 15 за измина-

лия период.
Случаите са
регистрира-
ни в общи-
ните Пер-
ник, Радо-
мир и Трън.
Заболелите
са деца от 5
г. до 14 г. и

Грипът още далеч от Перник

преработен в боен, с
който е извършен гра-
бежа, 32 пакетчета с
марихуана, едно пликче
със семена от канабис,
растение канабис, три
регистрационни табе-
ли от обявени за из-
дирване леки автомо-
били, множество ксе-
рокопия на лични до-
кументи и трудови
договори, тефтери с
лични данни на трети
лица от цялата стра-
на и отбелязани па-
рични суми.

Работата по започ-
натото досъдебно
производство про-
дължава под ръко-
водството на Район-
на прокуратура – Пер-
ник.
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„Вътрешният министър излъга, не знаех за бежанците!”

Бежанците в Ковачевци
ще учат български

Любомира ПЕЛОВА
Петстотин хранителни пакета, съ-

държащи хляб, минерална вода, лю-
теница, консерви птичи пастет и риба
са раздадени на бежанците в Центъра
за регистрация на хора, търсещи убе-
жище в България, в Ковачевци, съоб-
щи  вчера Галина Никодимова - пред-
седател на Областния кризисен щаб.
Дарението е по линия на БЧК. Очаква
се следобед да бъдат доставени ху-
манизирани млека и санитарни мате-
риали.

Деветнадесет бежанци са били из-
ведени след направената им регис-
трация. Пет от тях са деца. Те вече
имат правата на български граждани,
уточни Никодимова. По думите й об-
становката в лагера остава спокойна.

От Държавнана агенция за чужден-
ците пък информираха, че настанени-
те в Националния детски екологичен
комплекс в Ковачевци, ще преминат
курсове по български език. Занятията
ще се водят в учебния корпус на ком-
плекса, разполагащ с 13 зали, вклю-
чително и кинозала.

Бежанците, настанени в Национал-
ния детски екологичен комплекс в
Ковачевци, ще преминат курсове по
български език, съобщиха от Държав-
ната агенция за бежанците.

Занятията ще се водят в учебния
корпус на комплекса, разполагащ с
13 зали, включително и кинозала. В
Националния детски екологичен ком-
плекс са настанени цели фамилии по
14-15 души, сред които 105 деца. На
тяхно разположение е 70-декаров
парк с алеи, игрища с изкуствена
настилка, тенис кортове, открити ба-
сейни. Сградата, която е строена за
ученически отдих, разполага и с кух-
ненски блок, две столови, мраморни
подове, фитнес зала.

За по-лесна и ефективна комуника-
ция бежанските групи са излъчили
медиатори. Те изслушват хората,
пресяват проблемите им и ги пред-
ставят пред ръководството на ком-
плекса.

Според хората от дома чужденците
помагат винаги, когато е необходимо,
отзовавали се за уреждането на
всяка битова подробност, похвали ги
Петрова. Стаите не са инспектирани
от персонала, за да не бъдат притесн-
явани гостите. Засега обаче няма ин-
дикации за нанесени щети, твърди
Петрова.

Медицинската  сестра Ана Сергиева
от Радомир, която говори арабски,
следи отблизо здравето на чужденци-
те. Оплакват се предимно от настин-
ки, разказа Сергиева. По думите й
децата са спокойни и играят на воля.
Част от пришълците обаче са стреси-
рани и е необходимо време, за да се
успокоят, смята медицинската сес-
тра.

В комплекса са получени инвалидна
количка и стол за неподвижно 6-го-
дишно дете. Полагат се грижи, отзо-
ваваме се за всяко нещо, уверява
Сергиева, която е доброволец по ли-
ния на БЧК.

В селото са пренасочени полицаи от
Перник и Радомир, комплексът се ох-
ранява денонощно, за да се гаранти-
ра сигурността на чужденците.

Сред местното население обаче ца-
ри смут. Постоянните жители се при-
тесняват, че са станали по-малко от
бежанците. В Ковачевци живеят око-
ло 400 души, уточни Милена Кирилова
- пресаташе на общината. Общин-
ският съветник Мариана Миленова
предложи на общоселско събрание
част от бежанците да бъдат насочени
към запустели блокове в Радомир.
Местните настояха също храната на
бежанците да се приготвя на място,
за да се открият нови работни места.

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Ковачев-

ци Васил Станимиров
отвърна да удара и на
свой ред уличи минис-
тър на вътрешните
работи в лъжа. Преди
дни Цветлин Йовчев
заяви категорично, че
местният управник е
бил информиран пред-
варително за настан-
яването на бежанци в
населеното място.

Вчера в национален
ефир Станимиров от-
върна на удара и зая-
ви, че твърдението
на МВР–босът не от-
говаряло на истина-
та. „Разбрах за бежан-
ците, когато прис-
тигнаха с автобуси
при нас”, отсече кме-
тът. Той обвини и
ГЕРБ, че сеели слухове
и страх сред местни-
те хора, внушавайки
им, че неканените гос-
ти от Сирия ще по-
сеят зарази и прес-
тъпност. Те изтъква-
ли, че именно кметът
е допуснал бежанците
в общината. На което
остро реагира народ-
ният представител
от ГЕРБ Ирлена Соко-

лова. На свой ред тя
припомни, че първа е
реагирала на факта,
че се настаняват бе-
жанци, зад гърба на
кмета, без да е инфор-
мирон той, без да е
подготвено местно-
то население.

„Вече имаме комуни-
кация с Агенцията по
бежанците, обяснява-
ме на хората, че няма
страшно и търсим
как да помогнем на
тези хора” обясни
кметът на Ковачев-
ци.

Изхранването на бе-
жанците е проблем,
който най-много  ме
притеснява, заяви на
общоселско събрание
пред земляците си
кметът на общината
Станимиров. Те имат
суха храна за пет дни,
след което ще получа-
ват по 2 лв. на ден.

На събранието мес-
тните жители изра-
зиха недоволство за-
това, че не са били
уведомени предвари-
телно за настанява-
нето на бежанците.
Част от  жителите
на селото твърдят,

че бежанците с нищо
не ги притесняват.
По-голямата част от
ковачевчани обаче не
са настроени добро-
желателно. Те се опа-
сяват от кражби, след
като бежанците свър-
шат храната. В 80
процента от къщите
живеят самотни же-
ни, те се страхуват,
сподели Камелия Въл-
кова. Хората недоум-
яват защо статут на
бежанци, а не на ими-
гранти получават ид-
ващите от  други
държави извън Сирия
. В Националния дет-
ски екологичен ком-
плекс в Ковачевци са
настанени 79 жени, 82

мъже и 105 деца, уто-
чни Васил Станими-
ров. Решението за ло-
кализацията им е взе-
то в София, никой не
ни е питал, подчерта
Станимиров. И пред
съселяните си той
заяви,  че за чужден-
ците, които ще бъ-
дат настанени в На-
ционалния детки еко-
логичен комплекс нау-
чил едва котато пър-
вият автобус вече
пътувал към комплек-
са. Получил е обаче
уверения, че повече
бежанци няма да бъ-
дат изпращани.

Вчера в учебния кор-
пус на комплекса за-
почна официалната

Намалял е броят на
трудовите злополуки

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството прие отчет за изпъл-

нението през 2012 г. на Националната
програма по безопасност и здраве при
работа. В отчета се предоставя инфор-
мация за изпълнение на целите за по-
вишаване на качеството на труд и жи-
вот на всички социални групи в общес-
твото, разглеждани като неразделна
част от постигането на общата цел за
икономическо развитие на страната.
Отчетът за 2012 г. представя резулта-
тите от реализираните дейности по га-
рантиране на правилното прилагане на
законодателството в областта на безо-
пасните и здравословни условия на
труд, насърчаване на развитието и при-
лагането на секторни стратегии, управ-
ление на новите и по-големи рискове,
насърчаване на промените в поведе-
нието на работещите и работодателите
към прилагането на подход, насочен
към укрепване на здравето и работос-
пособността.

Изпълнението на дейностите в плана
за 2012 г. до голяма степен е допри-
несло за резултатите, отчетени от ин-
формационната система на НОИ и от
инспекционната дейност на Изпълни-
телна агенция „Главна инспекция по
труда”. Те сочат намаляване на общия
брой на трудовите злополуки, довели
до смърт - през 2012 г. те са 82, докато
 през 2011 г. броят им е 86. Намаление
се наблюдава и при трудовите злопо-
луки, които са предизвикали трайна
инвалидност -11 през 2012 г., при 20
през 2011 г. Намалял е и общият брой
на загубените календарни дни от тру-
дови злополуки – от 154 006 на
120 925. Запазва се относителният дял
на нарушенията в областта на здравос-
ловните и безопасни условия на труд -
43% и се отбелязва незначителен ръст
от 1 п. п. -до 57% на нарушенията по
законосъобразността на трудовите
правоотношения.

Сръбски музиканти възхитени от
Двореца на културата в Перник

Виктория СТАНКОВА
Сръбски музикан-

ти са възхитени от
Двореца на култура-
та в Перник. „Тази
сграда е много спе-
циално място за
култура. Има уни-
кална архитектура,
както и акустика.”,
сподели Зоран Ста-
ниславлиевич, до-
цент във факулте-
та по изкуства в
Ниш на специална
пресконференция в
Двореца. Той бе сред
участниците в нея
по проект „Младеж-
ка музикална рабо-
тилница”, изпълн-
яван съвместно от
Нов български уни-
верситет и Сту-
дентски културен
център – Ниш, Сър-
бия по програмата

за трансгранично
с ъ т р у д н и ч е с т в о
ИПП България-Сър-
бия..

В срещата взеха
участие още музи-
калният ментор
маестро Николо Ко-
цев, гл.ас.д-р Борис-
лав Дочев , Зорница
Петрова – вокал,
Сара Костадиновска
– арфа и доц. Георги
Петков, който е 
ръководител на
проекта. Доц. Пет-
ков е преподавател
в департамент Му-
зика на НБУ, утвър-
ден диригент и ком-
позитор на между-
народната сцена.
Изявите му обхва-
щат над 800 кон-
церта у нас и в чуж-
бина. Композитор-
ското му творчес-

тво  включва над
250 заглавия, част
от които се тири-
жират на световно
музикални компании.

Общата цел на
проекта е да създа-
де условия за транс-
граничен обмен на
студенти, образо-
вателно ноу-хау и
най-добри практики
в областта на музи-
калното образова-
ние и обучение с цел
привличане, подпо-
магане и промоти-
ране на надарени
млади хора.  Идеята
е и да се създаде
п р о ф е с и о н а л н а
връзка между обра-
зователните инсти-
туции от двете
страни. Включени са
и обмен на добри
практики и семинар
на тема „Дигитални
технологии в музи-
калното обучение и
продукция”.

В рамките на
проекта ще бъде из-
даден и DVD – диск с
о р г а н и з и р а н и т е
концерти. Този пе-
тък на 25 октомври
от 17.30 часа пред-
стои поредната му-
зикална изява. Тя ще
се състои в Малкия
салон на Двореца на
културата.

регистрация на бе-
жанците. “Защо мес-
тните се страхуват
от нас? Ние сме мирни
граждани”, заявяват
множество сирийци.
Бежанците обитават
хотелската част на
комплекса, живеят в
стаи и апартаменти
от две до пет легла,
със самостоятелни
санитарни възли. Ком-
плексът е разположен
върху 10 дка застрое-
на площ в парк от 70
дка.

Бежанците ще оста-
нат в комплекса, дока-
то получат официа-
лен статут, поясни
директорът му Лилия
Петрова.
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Ôîëêëîðåí ôåñòèâàë îãëàñè êâàðòàë Ðóäíè÷àð
Фестивалът е част от проекта “Посока-семейство”

Нешка Робева смути
новото ръководство

на “Арена Армеец”
Виктория СТАНКОВА

Сдружение отказа
работа по изработване

на здравна карта
Зоя ИВАНОВА

Сдружението на общинските болници от-
каза участие в изработването на Национала
здравна карта. Председателят на сдруже-
нието д-р Неделчо Тотев бе включен в със-
тава на Националната комисия. В писмо до
министъра на здравеопазването от сдруже-
нието информират, че не дават съгласие те-
хен представител да участва в изработване-
то на картата. За това съобщават от Центъра
за защита правата в здравеопазването.

В писмото се посочва, че заложените изи-
сквания за определяне на максимален брой
легла и лечебни заведения, които ще
сключват договори с НЗОК, противоречат
на философията на здравното осигуряване,
на Закона за защита на конкуренцията, на
Закона за защита от дискриминация, на До-
говора за създаване на Европейската об-
щност и на  Конвенция за правата на човека
и биомедицината.

Като доказателство е посочено още и Ста-
новището на Комисията за защита на конку-
ренцията, според което  Определянето на
максимален брой легла и максималния брой
лечебни заведения в областните и Национал-
ната здравна карта е в нарушение на ЗЗК.

ГЕРБ обмисля извънредна
сесия заради бежанците
Зоя  ИВАНОВА

Общинските съвет-
ници от ПП ГЕРБ –
Перник обмислят да
свикат извънредна се-
сия, на която да об-
съдят проблема  с бе-
жанците, настанени в
Ковачевци  и да по-
търсят решение на
местно ниво, съобща-
ват от пресцентъра
на ПП ГЕРБ.Общински
съветници от ПП
ГЕРБ –Перник присъс-
тваха на общоселско
събрание в Ковачевци,
което беше свикано
по искане на местни-
те жители заради
кризата с бежанците.
На него те поискаха
да получат отговори
от кмета на селото,
след като стана ясно,
че без да уведомяват

никого властите са
настанили в селото
260 бежанци. Те са
сборна група от Аф-
ганистан, Сирия и Со-
малия.

Пристигнали в пе-
тък вечерта, без
предварително да бъ-
дат уведомени нито
местните власти, ни-
то жителите. В мо-
мента бежанците са
настанени в детския
еко лагер. До вчера те
са се движили свобод-
но, но от днес вече са
въведени ограниче-
ния и не се допуска хо-
рата да излизат от
загражденията на ла-
гера. Заместник-пред-
седателят на ОбС-
Перник Пламен Бори-
сов заяви, че се е
срещнал с част от

настанените в там и
е успял да разговаря с
тях. „За разлика от
другите места, къде-
то са настанени бе-
жанци, тук определе-
но условията са по-
добри. По-голяма
част от настанените
са жени и деца. Аз и
моите колеги има за-
несохме хляб, защото
казаха , че са гладни. 
Местните хора обаче
са изплашени, тъй ка-
то няма никаква офи-
циална информация
по въпроса. Те не
знаят какво се случва
и затова са обезпо-
коени. Това е поред-
ния пример, че управл-
яващите няма да
спрат да  действат
зад гърба на народа “-
каза още Борисов.

Виктория СТАНКОВА
Фолклорен фести-

вал огласи квартал
Рудничар с уникални
изпълнения на само-
дейци. В него взеха
участие детски об-
разователен цен-
тър „Дай, бабо, огъ-
нче“ и двете фол-
клорни групи от  с.
Ковачевци  – „Весе-
лие“ към Народно
читалище „Георги
Димитров“ и „Сла-
вена“ към Народно
читалище „Лазо
Стоянов“  с худо-
жествен ръководи-
тел Румен Василев
се проведе

Децата  от обра-
зователния център
представиха сти-
хотворения и есета,
посветени на иде-
ята на събитието –
семейството, а пев-
ческите формации
от с. Ковачевци  за-
радваха и родители,
и деца с фолклорна
музика от перниш-
кия край. За всички
присъстващи орга-
низаторите бяха

подготвили лакомс-
тва и изненади.

Фестивалът е
част от  част от
проекта „ПОСОКА:
семейство“, финан-
сиран по Оператив-
на програма „Разви-
тие на човешките
ресурси“, с подкре-
пата на Министерс-
тво на здравеопаз-
ването и в парт-
ньорство с Агенция-
та за социално под-
помагане и Държав-
ната агенция за зак-
рила на детето.

С настоящото
прессъобщение се
обръщаме към вас с
молба да отразите
във вашата медия
това празнично съ-
битие.

„ПОСОКА: семей-
ство” цели да създа-
де пилотен инова-
тивен модел за
преструктуриране
на ДМСГД, който
поетапно да се въ-
веде в национален
мащаб. Създава ос-
нова за извеждане
на децата от 0 до 3

г. oт институции-
те и за осъщест-
вяване на реинтег-
рационни процеси на
целевите групи и
допринася за трай-
но социално включ-
ване в живота на
общността.

Целта на проекта
е да се подготвят
за преструктурира-

не ДМСГД за деца от
0 до 3-годишна въз-
раст чрез извър-
шване на целенасо-
чена подготвител-
на дейност в 8 пи-
лотни области: Габ-
рово, Монтана, Па-
зарджик, Перник,
Пловдив, София, Ру-
се, Търговище.

Предвижда се
ДМСГД в пилотни-
те градове да бъ-
дат преструктури-
рани и да предлагат
нов вид алтерна-
тивни социални ус-
луги като семейно
консултативни цен-
трове, дневни цен-
трове за деца с ув-
реждания и замес-
тваща грижа за де-
ца под закрила, цен-
трове по приемна
грижа и осиновява-
не, специализирана
резидентна услуга
за заместваща гри-
жа и спешен прием /

ЦНСТ/ и центрове
за майчино и детско
здраве.

Кампаниията е на-
сочена към: Родите-
ли на деца на въз-
раст 0-3 годишна
възраст от общнос-
тта, които са в
риск от изоставяне;
Семейства на близ-
ки роднини на роди-
телите на деца от
0-3 г., настанени в
избраните за пилот-
ни Домове за меди-
косоциални грижи за
деца (ДМСГД);  Спе-
циализиран персо-
нал, ангажиран с
грижите за децата
в пилотните 
ДМСГД; Бъдещи ро-
дители - учениците
в горна училищна
възраст, млади хора
от уязвими общнос-
ти и др.; Местни об-
щности, професио-
нални и граждански
организации.

Неуморимата Нешка Робева успя да
притесни сериозно новото ръководство
на зала „Арена Армеец“ с новия си
спектакъл „Мистерията Еньовден“. За
предстоящото шоу “Желязната лейди”
пожела да бъдат монтирани около 350
квадратни метра екрани, висящи от та-
вана на най-модерната зала у нас. То-
ва се оказа истинско предизвикателс-
тво за екипа, посрещнал и направил
концерти на не една и две световни
звезди. Преди броени седмици Робева
заяви, че с новия си спектакъл “Мисте-
рията Еньовден” ще пречупи всички
стереотипи.

Шоуто ще се състои на 19 декември
в София в зала Арена Армеец с начало
20.00 часа . Цена на билетите от 20 до
50 лева.

Билети за „Мистерията Еньовден“
търсете в мрежите на TicketPro, Even-
tim, на място в зала “Арена Армеец”,
както и online

Ваксните да са
към министерството

искат джипита
Зоя ИВАНОВА

Ваксинопрофилактиката е ключов
елемент от системата на общественото
здравеопазване и съгласно Закона за
здравето обхваща всички български
граждани, независимо от техния
здравноосигурителен статус. Същес-
твуващата в момента нормативна уре-
дба, която задължава НЗОК да закупу-
ва, съхранява и разпределя задължи-
телните ваксини, съгласно имуниза-
ционния календар на Р България, e
несвойствена за НЗОК и несъответс-
тваща на закона за здравното осигур-
яване дейност. Това се казва в пози-
ция на Националното сдружение на об-
щопрактикуващите лекари в България.

„Считаме за по-целесъобразно тези
финансови средства да бъдат насоче-
ни за диагностика и лечение на здрав-
ноосигурените лица, а Министерство
на здравеопазването да осигури чрез
държавния бюджет задължителната
ваксинопрофилактика. Съгласно Зако-
на за здравето, имунопрофилактиката
е грижа на държавата, респективно
Министерство на здравеопазването“,
посочва се в позицията.

И още: „Настояваме да бъде възста-
новен действалият преди промяната
ред на планиране на количества, заку-
пуване на ваксини и доставката им до
изпълнителите на медицинска помощ,
при който това е ангажимент на Минис-
терството на здравеопазването и него-
вите регионални структури - РЗИ. Това
би гарантирало ваксинално покритие и
на здравнонеосигурените лица и бе-
жанците.“
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Ïóéêàòà ñå ïðèáðà â Ïåðíèê, áèë áîëåí?
Всички от групата, заподозрени за обира на трезора в Кърджали, вече извън ареста

Любомира ПЕЛОВА
Всички заподозрени

за опит за обир на
трезора в Кърджали
вече са вън от килии-
те, след като минала-
та седмица според
добре информирани в
Перник се е прибрал и

нароченият за тар-
тор на бандата Ва-
ленти Кирилов –  Пуй-
ката. Пернишкият
бандит ще бъде под-
ложен на операция от
херния, а мярката му
за неотклонение е би-
ла променена от „за-

държане под стража”
на домашен арест. То-
ва e решил състав на
Окръжен съд-Кърджа-
ли, след като се за-
познал с повторната
съдебно-медицинска
експертиза, която бе
направена на обвине-
ния в опит за обир на
обществения трезор
в Кърджали, след ка-
то той на 11 октом-
ври се появил в съда
превит на две и по
време на цялото засе-
дание лежал на ска-
мейката на подсъди-
мите, защото му би-
ло много зле. Според
защитата на Кири-
лов, той има двус-
транна дископатия,
бъбречно-каменна бо-
лест, както и високо
кръвно. Тогава кър-
джалийските магис-
трати поискаха пов-

Приемат молби от
картофопроизводителите

Силвия ГРИГОРОВА
 Най-късно до 30 октомври тази година

производителите на картофи могат да канди-
датстват по схемата за контрол на почвените
неприятели от семейство „Телени червеи. То-
ва информираха от Държавен фонд „Земеде-
лие”. От там поясниха, че заявленията се по-
дават в областните дирекции на фонда.Об-
щият бюджет по схемата за 2013 г. е 500 000
лв. Регистрираните земеделски производите-
ли на картофи могат да получат до 85.05 лв.
на декар за разходите си за купуване на раз-
решени продукти за растителна защита. Дали
даден продукт е разрешен или не, фермерите
могат да проверят в Българската агенция по
безопасност на храните. Указанията за кан-
дидатстване се намират на официалната
страница на ДФ„Земеделие” в раздел „Дър-
жавни помощи”.

Пчеларите получиха
5 865 000 лева за 2013 г.

Силвия ГРИГОРОВА
Националната програма по пчеларство за

2011-2013 приключи успешно третата година
от прилагането си. Това информираха от Дър-
жавен фонд „Земеделие”. От фонда са из-
плати 5 865 000 лева по 976 заявления на пче-
лари. Това прави 90% усвояемост на бюдже-
та за 2013 г., което е най-високия процент,
реализиран досега по програмата. През 2012
г. усвояемостта беше 82%, а плащанията – 5
367 783 лева.Добрите резултати се дължат на
традиционно силния интерес от страна на
пчеларите, възможността за отпускане на
кредити на одобрените бенефициенти по мер-
ките за борба срещу вароатозата и за под-
новяване на пчелни кошери, както и  допус-
натото наддоговаряне на финансовата по-
мощ.Програмата се стреми да подобри усло-
вията за производство и търговия с пчелен
мед и пчелните продукти, да повиши ефе-
ктивността на производството и да осигури
по-високи доходи и заетост на пчеларите.

Образованието е
инвенстиция

Виктория СТАНКОВА
Време е да възприемем възгледа за про-

фесионалното образование и обучение като
инвестиция, а не като разход“, каза министъ-
рът на образованието и науката Анелия Кли-
сарова. Тя изтъкна, че тази инвестиция  е на-
сочена – към подобряване на качеството на
работната сила, към улесняване на  достъпа
до професионално обучение за всички, към
създаване на нов шанс за рано напусналите
и отпадналите от училище, към стимулиране
на партньорството между бизнеса и профе-
сионалното образование и обучение. Според
министър Клисарова България трябва да на-
мери баланса между предлагането на профе-
сионално образование и обучение и търсене-
то на квалификации на пазара на труда. „Са-
мо така ще се постигне реална интеграция на
трудовия пазар, намаляване на младежката
безработица и в крайна сметка – интелиген-
тен растеж на икономиката“, подчерта минис-
търът. Клисарова отбеляза, че реформата ще
стартира с промените в Закона за професио-
нално образование и обучение.

Пациентите нямат навик
да контролират диабета
Зоя ИВАНОВА

Специалисти по ен-
докринология органи-
зираха семинар за про-
филактиката и лече-
нието на диабета.
Тревога според тях
буди факта, че заради
лош контрол голяма
част от пациентите
развиват ретинопа-
тия, нефропатия,
сърдечно-съдово за-
боляване, инсулт и
др. Тревожен е фак-
тът, че половината
от диагностицирани-
те диабетици не раз-
бират какви са цели-
те на лечението,
предписано им от ле-
карите, а други не по-
сещават ендокрино-
лог, който да им ги

обясни. Лекарствата,
които пациентите с
диабет приемат, са
само фона на лечение-
то. Ако няма съдей-
ствие от страна на
болните, за да спаз-
ват стриктно тера-
пията,  и най-съвре-
менните медикамен-
ти няма да им помог-
нат, каза тя.

Вече 20 години про-
дължава проблемът с
липсата на доста-
тъчно тест-ленти за
проверка на кръвната
захар при диабетици-
те.  За това алармира
Елисавета Котова от
Националната асо-
циация на децата с -
диабет.  Тя отбеляза,
че всяко правителс-

торната съдебно –
медицинска експерти-
за, от която станало
ясно, че Кирилов има
дискова херния, за-
боляването е засегна-
ло нервите и е причи-
нило увреждане на ле-
вия крак. Според из-
готвилия експерти-
зата д-р Йордан Ка-
раиванов, на Кирилов
се налага хирургична
интервенция поради
напредналата фаза на
заболяването и не-
възможността за ме-
дикаментозно лече-
ние в специализирано-
то здравно заведение
към арестното поме-
щение.

Пуйката не е при-
съствал на заседание-
то, по време на което
е била променена
мярката му за неот-
клонение. В съдебна-

та зала обаче заедно
със защитата на Ки-
рилов е бил бившият
градски прокурор на
София Николай Коки-
нов.

Валентин Кирилов-
Пуйката е обвинен в
опита за обир на об-
ществения трезор в
Кърджали, който бе
ударен на 3-ти срещу
4 януари тази година.
Обвинението подози-
ра Кирилов за тартор
на групата, атакува-
ла хранилището. Дру-
гите съучастници на
Пуйката - Росен Дра-
г о м и р о в - С и н б а д ,
Славчо Мегеров-Маге-
ра, Хубен Митев и
Явор Воденичаров-Ци-
ката, са извън аре-
ста, като Синбад е
под “домашен арест”,
тъй като лекува бол-
ни бъбреци.

Над 171 000 дка с
предсеитбена подготовка

има в региона
Силвия ГРИГОРОВА

Над 171 000 дка с предсеитбена подготовка
има на територията на областта. Това инфор-
мираха от Областна дирекция „Земеделие”.
Най-много площи подготвени за сеитба на
есенни култури има на територията на община
Радомир- 89 000 дка.Следват общините:
Брезник- 40 000 дка, Перник- 29 500 дка,
Трън- 8 800 дка, Ковачевци- 3 620 дка и Зе-
мен- 1 600 дка.  За сега само стопаните от Ра-
домир, Перник и Трън са започнали предсеит-
бено торене на площите, предвидени за сеит-
ба на есенници.

Наред с предсеитбената подготовка  в об-
ластта се извършва и дълбока оран на площи-
те, на които ще се засяват пролетни култури.
Към 20 октомври в областта са изорани общо 
62 400 дка. Най-много площи с дълбока оран
има в община Радомир- 37 000 дка. Следват
общините: Перник- 11 600 дка, Трън- 8 700
дка, Брезник- 3 000 дка и Ковачевци- 500 дка.
До момента само стопаните от Земен не са за-
почнали дълбока оран.

Според агроспециалистите от Областната
дирекция, сеитбата на есенниците в региона
постепенно набира скорост. Към 20 октомври
в областта са засети общо 81 400 дка с пше-
ница. Най-много площи с жито до момента са
засели стопаните от Радомир- 32 700 дка.
Следват общините: Перник- 24 000 дка, Брез-
ник- 15 600 дка, Трън- 4 300 дка, Ковачевци-
3 600 дка и Земен- 1150 дка.

Освен пшеница, до момента в областта са
засети 3 000 дка с ечемик, от които 1 800 дка
в Радомир. От другите есенни култури в об-
ластта за сега са засети 100 дка с ръж в
Брезник. За разлика от миналата година, тази
се очертава площите с маслодайна рапица да
бъдат повече. За сега общо в региона с тази
култура са засети 10 100 дка, от които 5 900 в
Радомир, 4 000 дка в Трън и 200 дка в Земен.

тво отказва да наме-
ри пари за увеличава-
не броя  на тест-лен-
тите и попита има
ли тогава средства
за лекуване на услож-
ненията от болес-
тта.

Председателят на
п а р л а м е н т а р н а т а
здравна комисия  д-р
Нигяр Джафер пот-
върди, че има проблем
с тест-лентите, кой-
то трябва да бъде
разрешен. Тя обаче
отбеляза, че не е ред-
но касата да заплаща
в пъти повече за тях
от реалната им стой-
ност, като уточни,
че информация за то-
ва е била изнесена още
преди няколко години.

Нов изпълнителен директор на БАБХ
Силвия ГРИГОРОВА

Министър-предсе-
дателят Пламен Оре-
шарски е издал запо-
вед за назначаването
на проф.Пламен Мол-
лов за изпълнителен
директор на Българ-
ската агенция по бе-
зопасност на храните
по предложение на ми-
нистъра на земеделие-
то и храните -проф.
Димитър Греков.

Пламен Моллов е
и н ж е н е р - т е х н о л о г
от Висшия инсти-
тут по хранителна и
вкусова промишле-
ност – Пловдив. Спе-
циализирал е в Ин-
ститута по физико-
химия при БАН, Из-

следователския ин-
ститут по вина и
напитки – Гайзен-
хайм, Германия, Уни-
верситета в Гент,
Белгия, Аграрния
университет във Ва-
генинген, Холандия,
Университета в Бър-
немът и Универси-
тета в Гримсби, Ве-
ликобритания. От
1997 г. притежава
научната степен
доктор, а от 2009 г.
е професор. Трудова-
та си кариера започ-
ва като технолог в
ТК„Балкантурист” и
в Научно-изследова-
телския център при
ВИХВП – Пловдив.
Бил е народен пред-

ставител в 39-ото и
40-ото Народно съб-
рание. От 1987 г. е
преподавател в Уни-
верситета по храни-
телни технологии в
Пловдив, където в
момента е ръководи-
тел на катедра „Кон-
сервиране и хладилна
технология”. От
2007 г. е председа-
тел на Управителния
съвет на Национал-
ната лозаро-винар-
ска камара.

Досегашният изпъл-
нителен директор на
БАБХ- Венцеслава Тасе-
ва е преназначена за
заместник- изпълни-
телен директор на
агенцията.

 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

СЪОБЩЕНИЕ
„Топлофикация - Перник” АД, уведомява

своите потребители, че поради възникнала
авария на отклонение на топлопровод захран-
ващ жилищни сгради в кв. „Тева, е прекрати-
ла топлоснабдяването с гореща вода за блок
№ 40 и бл. № 41 (последна спирка на тролей №
10).

Поради спецификата на ремонтните дейнос-
ти се налага преустановяване движението на
тролей № 10 от 8.30 часа на 24.10.2013 г

Работи се до отстраняване на аварията, въз-
становяване на топлоподаването и движение-
то на тролей № 10.

Ръководството на топлофикационното дру-
жество поднася своите извинения за причине-
ните неудобства.

От Ръководството



076/60 04 15
0888/222 656
0879/460 763

Рекламно  приложение

Четвъртък, 24 октомври 2013 г., брой 205 /5321 / година XХI

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg
pernishkiimoti@abv.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тева, обзаведена, до спирка - 130 лв.
2. Гарсониера, Мошино, нап. обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
4. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
5. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
6. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
7. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
8. Гараж, ул. Кракра, нова кооперация - 50 лв.
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Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Боксониера, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 27 500 лв.

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

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

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

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

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

7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 21 500 лв.

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

2. Център, по-нова тухла - 26 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

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

13. Изток, ет. 2, тх., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

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

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

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

ПРОДАВА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:
1.Магазин, Център, 40 кв.м, зала склад и сан. възел - 19 999 евро
2.Магазин, Тева, 32 кв.м, в търг. зона - 15 999 евро
3. Мошино, промишлено пом. РЗП: 450 кв.м, УПИ 855 кв.м - 149 000 евро
4. Магазини и офиси Изток в нови сгради отл. локация - по договаряне
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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, ТЕЦ - 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 - 42 000 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 - 32 000 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. Мезонет, Ид.ц., необзаведен - 450 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, ТЕЦ, изложение - изток - 25 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и обществено обслужващи дейности - 28 евро/кв.м

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

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

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

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

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

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

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

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

29. Магазин, кв. Изток, на Пазара, 59 кв.м, тх., ТЕЦ, пл. - 38 000 евро
30. Помещение, ул. Кракра,  I-во ниво 270 кв.м, мазе, таван-230 кв.м - 220 000 лв.
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. 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. Двустаен, Изток, с/у Езиковата гимназия,
80 кв.м, среден, западен, тх., ет. 5 /н/,
много добър вид - 45 000 лв.
5. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ЕПК,
ет. 6, отличен - 29 000 евро
6. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м - 25 000 лв.
7. Вила, с. Рударци, дв. 530 кв.м, РЗП: 90 кв.м,
I-ви ет., хол, кухня, вътр. стълби,
II-ри ет., 3 спални + сан. възел, завършена
обитаема, целогодишен достъп - 39 000 евро
8. Офис, нова бизнас сграда,
до Съда, 40 кв.м - 550 евро/кв.м
9. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина - 16 000 евро
10. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място - 1 400 000 евро

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

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

0888/689 535

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

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

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

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

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/
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"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

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

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

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 7 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62
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Продавам Сеат Кордоба - тел. 0884/
787 669

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

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

ет. 4, ЕПК, преустр. в Тристаен,
усвоена тер. с алум. дограма, теракот,
с обзавеждане, 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
Дава се под наем,  двустаен

апартамент, кв. Тева, обзаведен 170 лв.,
и гарсониера, кв. Тева 150 лв. - тел.
0897/814 124

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

Фирма търси, месач на закуски, Централна
гара-София, добро заплащане - тел. 0888/327
734
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

работанаем

разни

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, Утинор, ет. 5, ТЕЦ, тер., южна - 18 000 евпро
2. 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.

автомобили
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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. Двустаен, Изток, ет. 2, тх.,
пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 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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39% от родителите биха
възпитавали и с шамари
39% от родителите в България

подкрепят удрянето на шамар като
възпитателен метод, докато 61 на
сто не биха ударили детето си.
Средностатистическото българче
получава право да избира храната
си на 11 г.

Това сочат резултатите от проуч-
ване на тема “Нагласи на родители
и млади хора към три от правата на
децата”, проведено по поръчка на
Национална мрежа за децата.

Изследването е национално
представително за семействата с
деца под 18 г. и разглежда отноше-
нието на настоящи и бъдещи
родители към правата на децата,
гарантирани от Конвенцията на
ООН - на мнение, на защита от
телесно наказание и на закрила от
държавата.

Родителите посочват, че биха
използвали телесното наказание
като възпитателна мярка в случаи-
те, в които не могат да се справят с
поведението на детето си, но само
6% от тях категорично твърдят, че
нямат друга алтернатива в трудна
ситуация.

94 на сто от родителите и от
младите хора без деца смятат, че
трябва да поощряват детето да
изразява мнението си.

Въпреки това 50 на сто от запита-
ните са категорични, че мнението
на родителя е на първо място и че
децата не разбират достатъчно, за
да ги питат какво мислят.

Резултатите разкриват, че сред-
ностатистическото българско дете
получава право да избира храната
си на 11 години.

Родителите смятат, че детето има
право да изразява мнение какво да
учи, когато навърши 15 г., да изле-
зе на купон на 16 г., да отиде само
на екскурзия на 17 г. и да работи
след 18-годишна възраст.

Намесата на държавата в случаи,
свързани с правото на децата на
защита от телесно наказание, се
одобрява от 58 на сто от интервюи-
раните.

80-85% са готови да подадат
сигнал в случай, че станат свидете-
ли на малтретиране на дете.

Над 80 на сто от запитаните обаче
са категорични, че опитите за
намеса в семейни разправии носят
само неприятности.

Миналата година национално
представително проучване на
НЦИОМ показа, че 68% от българи-
те одобряват използването на
„минимално насилие” върху деца-
та - шамари, издърпване на ухо,
пляскане.

По-рано тази година Районният
съд във Варна наложи 1000 лева
глоба на майка, набила чуждо дете
и буйствала в училище.

АКТУАЛНО



Минути за отдих10 Съперник24 октомври 2013 г.

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 36
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
11:30"Кухнята на Звездев" -
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Ангели пазители" - сериал, еп. 14
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 37
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Монк" - сериал, с. 8, еп. 16
01:00"Трета смяна" - сериал, с.2, еп. 3
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 37

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00Х Factor - музикално шоу, на живо
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Момчетата на Пи Джей" -  филм
01:15"Сделка или не" - телевизионна
игра /п/
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  /3254 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм /371епизод/
15:10Бурен свят тв филм /17 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
17:05Дързост и красота  /3255 епизод/
17:30Още от деня
18:00По света и у нас
18:25Зелена светлина
18:30Теглене на тиражите на ТОТО 2
19:00Фамилията Щраус тв филм
19:55Лека, нощ деца!: Бърколино
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00В кадър
21:30Студио "Футбол"
22:05Футбол: "Черноморец"/Одеса/ -
"Лудогорец" /Разград/, среща от турнира
на Лига Европа пряко предаване от Одеса
00:10Мотоспорт екстра
00:40Ретро следобе
01:25Апартаментът с Марта Вачкова /п/
02:10Фамилията Щраус тв филм
03:05По света и у нас /п от 20:00/
03:50Малки истории /п/
04:50В кадър: Приказка за банатските
българи документален филм/п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

ОБЯВА

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

Днес ще ви обзе-
мат разни мании и
страхове, които оп-

ределено ще вгорчат живота ви.
Струва ли си да обръщате внимание
на неща от миналото.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ

Днес ще ви се мър-
зелува и няма нищо
лошо в това стига да

не дразните с поведението си око-
лните. Ще търсите сигурността
на познатите неща.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Не съжалявайте
за нещата, които не

сте успели да направите и за сре-
щите, които не сте осъществили.
По-добре направете малко неща, но

с кеф.

РАКРАКРАКРАКРАК

Прекрасен ден за
всичко, с което се захванете. Като
изключим някой дребни изненади,
няма какво да помрачи деня ви.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ

Вече настъпи и ис-
тинската есен,което
може да донесе малко
тъга в душата ви. Но

пък колко топлина и уют има в есе-
нните вечери.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

Малко разсеяни ще
сте днес, но ако нямате
да вършите нещо наис-

тина важно, оставете всичко както
е. Отделете повече време за разход-
ки.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

Имате нужда от
човек до себе си, но
някак ви е срам да си

го признаете. Не драматизирайте,
няма да изгубите от чара си, ако
кажете на някого.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

Направо ще танцу-
вате от радост,ос-
вен ако не сте реши-

ли да драматизирате събитията.
Винаги е по-добре да се усмихвате.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Странно ще се
чувствате днес.
Способни сте да пог-
леднете собствени-

те си емоции отстрани, но не и да
ги контролирате.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ

Днес ще сте дори
прекалено пъргави и

приказливи.Можете да свършите
много неща,но ако говорите по-мал-
ко и действате повече.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ

Ден, изпълнен с
емоции, но избягвай-
те силните изблици,
защото може да про-

валят действията ви. Бъдете по-
инициативни.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ

Доста активен
ден. Разнообразните

преживявания ще ви харесат и ут-
ре със сигурност ще може да каже-
те, че сте си изкарали страхотно.

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №591 от
Протокол №13 от 09.10.2013г. на Общински съвет-Перник се съоб-
щава на заинтересуваните страни, че е одобрено техническо зада-
ние и се дава разрешение за изработване на проект за подробен ус-
тройствен план-парцеларен план и план за регулация /ПУП-ПР/ за
захранване на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I-13.11 и УПИ II-
13.11 попадащи в кв.261, УПИ I-5,15,16 и УПИ II-1,15 попадащи в
кв.262 с питеен водопровод, канализация за отвеждане на дъждов-
ни води от урегулираните поземлени имоти до близко дере, ел.про-
вод НН, проектиране на нова улица и образуване на урегулиран по-
землен имот /УПИ/ за помпена станция по плана на гр.Перник,
кв.”Изток-Ладовица”II

Техническото задание и Решение №591 от Протокол №13 от
09.10.2013г. на Общински съвет-гр.Перник се намират в сградата
на общинската администрация гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски”
№1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат
на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СМЯХ
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Хазуров се контузи
лошо в Белгия

Лош късмет на тренировка е причината
бившият нападател на „Миньор“  Костадин
Хазуров да пропуска последните срещи на
белгийския си отбор Лиерс. “В момента по-
чивам, тъй като имам спукване на капачка-
та на дясното коляно. Сблъсках се с нашия
вратар и тогава е станала белята. Неприя-
тно е, защото още поне 2-3 седмици няма
да тренирам, а може и повече. В момента
правя само упражнения във фитнеса.
Трябва време, за да зарасне мястото. При
всеки това е индивидуално, тъй че не мо-
же да се даде точна прогноза”, разказа Ха-
зуров. През миналия сезон той бе голмай-
стор на Лиерс.

Слави Гоцев резерва,
отборът му губи за ШЛ
Фрийдрихсхафен (Фридрихсхафен) за-

почна със загуба участието си в Шампион-
ската лига за мъже.  Германският гранд
спечели първия гейм от гостуването си на
белгийския Кнак (Руселаре) в мач от Група
G, но отстъпи в следващите три за крайно-
то 1:3 (25:20, 29:31, 17:25, 23:25), оформено
след близо два часа игра.Валентин Бра-
тоев изригна като реализатор.  Българ-
ският посрещач наниза 23 точки (3 аса, 18
атаки, 2 блокади) и стана най-резултатният
играч в мача.  Той се отчете и с 58% добро
посрещане.  Неговият съотборник – бъл-
гарският диагонал Венцеслав Симеонов,
добави 22 точки (2 аса, 17 атаки, 3 блокади)
към сметката на Фрийдрихсхафен, но и то-
ва не бе достатъчно за крайния успех. 
Центърът Виктор Йосифов бе титуляр за
германците в първите три гейма и завърши
с 4 точки (2 атаки, 2 блокади).  Другият
български център на Фрийдрихсхафен –  б-
резничанинът Светослав Гоцев, влизаше в
игра от ъгъла през първите три части, а за
четвъртата попадна в основната седморка
на треньора Стелиан Мокулеску.  Той също
направи 4 точки (2 атаки, 2 блокади).В дру-
гия мач от групата полският ЗАКСА (Кен-
джежин-Кожле) посреща днес турския Га-
латасарай (Истанбул).

„Ìèíüîð” ïðîäúëæàâà â òóðíèðà çà ÀÔË
„Чуковете” спечелиха срещу „Перун” с 1:0

Страницата подготви Яне Анестиев

над „Струмска слава”
(Радомир). На терена
имаше доста борба и
малко футбол, като
гостите предпочита-
ха предимно да се за-
щитават, като оста-
виха впечатление, че
чакат дузпите в края
на мача. В първите
минути Томислав
Павлов опита някол-
ко далечни удара, но
всички минаха край
вратата. Тъкмо кога-
то изтичаше първия
половин час от сре-
щата Андреас Васев
центрира от дясно,
но централният напа-
дател Кирил Йорда-
нов остана далеч от

турнира за купата на
аматйорската лига .
Това беше втори мач
за перничани, които в
първия бяха надделели

ЗОНА ПЕРНИК-КЮСТЕНДИЛ

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
РЕЗУЛТАТИ:

Марек 2007 – Марек 2010         3:0
Витоша(ДД) – Аякс – отл.
Велбъжд – Миньор 1919           3:0
Класиране:
1.Миньор(Пк)  11:1       12 т.
2.Марек 2007   8:3          9
3.велбъжд         5:2          6
4.Миньор 1919                4:11       3
5.Марек 2010   3:9          3
6.Аякс  1:6          0
 

ДЕЦА  „А“
(РОДЕНИ ПРЕЗ 1999 Г)

5-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Миньор(Пк) – Черногорец      2:2
Марек 2007 – Марек 2010         2:1
Струмска слава – Кюстендил  7:2
Германея – Металург отл.
Миньор(Бд) – Велбъжд             0:6

КЛАСИРАНЕ:
1.Марек 2007   22:4       15 т.
2.Велбъжд        17:6       12
3.Струмска слава           8:7          12
Миньор(Пк)     4:9          8
5.Марек 2010   10:6       8
6.Черногорец  13:5       7
7.Германея       7:11       3
8.Металург       5:11       1
9.Кюстендил    4:24       0
10.Миньор(Бд)               5:32       0

ДЕЦА „Б“
(РОДЕНИ СЛЕД 2000 Г.)

6-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Чорни – Дружба            1:1
Миньор(Бд) – Марек 2010       1:0
Германея – Велбъжд  1:4

КЛАСИРАНЕ:
1.Велбъжд        32:5       15 т.
2.Миньор(Бд)  26:14     13
3.Марек             25:6       10
4.Германея       9:21       4
5.Дружба           1:16       2
6.Чорни              5:36       1

ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
ЗОНА „СТРУМА“

6 КРЪГ
 ДНЕС  ОТ 14,00 ЧАСА

26 ФК ВИХРЕН - ФК ГЕРМАНЕЯ
27 ФК БАНСКО ООД - ФК ПЕРУН
28 ФК МИНЬОР -
     ФК ПИРИН (РАЗЛОГ)              
29 ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) -
     ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)             
30 ФК СТР. СЛАВА 1927 -
    ФК МАРЕК 2010

топката. Голът за
домакините дойде в
61-та минута, когато
Томислав Павлов цен-
трира от дясно , Ки-
рил Йорданов пропус-
на топката и заста-
налият на далечната
страна Даниел Сте-
фанов реализира еди-
нственото попадение
в мача. До края на сре-
щата зрителите вид-
яха още едно хубаво
центриране на Пав-
лов, но Васев остана
под топката. Победа-
та с 1:0 обаче е напъл-
но достатъчна за
„Миньор” за да про-
дължи на следващия
етап от борбата.

Относителен къс-
мет извадиха футбо-
листите от детския
отбор на „Миньор“(
родени през 2000) го-
дина с треньор Слав-
чо Павлов при жребия
за втория кръг на

турнира за Купата на
БФС. Перничани ще
играят срещу „Локо-
мотив“(Горна Оряхо-
вица). Мачът е след-
ващия вторник, а къс-
метът е,че ще са до-
макини. Според стран-

ния регламент на тур-
нира след като в пър-
вия кръг се играха по
два мача, сега се играе
по един.Най-вероятно
срещата ще е на ста-
дион „Миньор“ от
14,00 часа.

Децата на „Миньор“ играят
срещу „Локомотив“(ГО)

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.

САМО ЕДИН ПРОПУСКА МАЧ
На свое заседание Дисциплинарната комисия при ОС на БФС–

Перник наложи следните наказания:

„А” ОФГ – ГРУПА 1 – 8 КРЪГ
15 състезатели са наказани с предупреждение

„А” ОФГ – ГРУПА 2 – 7 КРЪГ
Нецко Маринов ФК Вихър чк 1 среща
8 състезатели са наказани с предупреждение

ДЕЦА „Б“ - 6 КРЪГ
1 състезател е наказан с предупреждение

Три лева ще стру-
ват билетите за ма-
човете на „Марек Юн-
ион-Ивкони“ и при
второто участие на
отбора в Шампион-
ската лига. За втора
поредна година дупни-
чани ще играят дома-
кинските си мачове в
зала „Арена Самоков“.
Първият двубой за
шампионите и носи-
тели на Купата на
България ще бъде то-
зи днес срещу френ-
ския шампион „Тур“.
Двубоят е от 20:00
часа в Самоков и ще
бъде предаван пряко
по БНТ. Във втория

кръг от надпреварата
„Марек“ ще гостува в

Три лева билетът за ШЛ по волейбол

В хубавият сле-
добяд в сряда зрите-
лите на стадион „Ми-
ньор” изгледаха ску-

чен мач който
трябваше да опреде-
ли първенеца на Юго-
западният район в

Словения на АЦХ
(Любляна).



АПРОПО

Àâòîàïàø ïëàøè ÷åíãåòà ñúñ ñêîê îò ïåòèÿ åòàæ
За полицаи и граждани драмата напомняше за скока на Ники Пора

НОВИЯТ ШЕФ НА ПЕР-
НИШКАТА ПОЛИЦИЯ СЕ
ПОХВАЛИ, ЧЕ ОТКАКТО Е
НА ВЛАСТ, са намалели
произшествията по криминал-

на линия. Може и прав да е. И сигурно е
прав, щото и предшественикът му гово-
реше същото два месеца, след като го
назначиха. Явно това е задължително
условие в системата на силовото ве-
домство. Проблемът обаче е, че много
често пиарът не се връзва с действител-
ността. На книга всичко е о кей, обаче
иначе народът пищи от айдуци, та се къ-
са. Статистиката едва ли е виновна за
всичко, щото не отчита на практика ни-
що. Служи единствено за сведение на
висшестоящите. Така че традицията е
спазена, отчетът е направен и оттук ната-
тък следва рутинна работа по разкрива-
не на неизвестни и известни извършите-
ли. Което също е традиция за всяка нова
власт...

БЕЖАНСКИЯТ ПРОБЛЕМ НА КО-
ВАЧЕВЦИ ВЧЕРА ОПРЯ ДО ДЕТЕК-
ТОРА НА ЛЪЖАТА. Общинският кмет
и вътрешният министър нещо комай не
пеят в хор, та започнаха взаимно да се
дърлят кой на кого е трябвало да каже и
защо не го е казал навреме. Дето вика-
ше Горбачов навремето: „Гласност
трябва.  И перестройка.” А гласността
кой и кога доведе бежанцитге започва
да взема малко истеричен характер.
Появиха се леко нелицеприятни искри от
една ненужна пуническа война между
местната и централната власт. Която
стигна даже до националния ефир, та
доста хора се зачудиха кой е по-вино-
вен? В крайна сметка може да се стигне
до консенсус, че виновни са бежанците,
дето са тръгнали насам, а институциите
живеят в паралелни светове и си управл-
яват феодалните имения по ред и закон.

НЕИЗЖИВЯНО ДЕТСТВО ДЕ-
МОНСТРИРА МЕСТЕН МАНИАК ШО-
ФЬОР, пробвал вече няколко пъти, и то
все успешно, да ползва системата рент-
а-кар, без да плаща. Краде си човекът
кола, кара я докато му свърши гориво-
то, зарязва я насред пътя и на другия
ден нова. Накрая сменил тактиката и от-
карал две за скрап. Та затова го хвана-
ли. Иначе още да си джитка на вересия
по пътищата...

1224 октомври 2013 г.

Повече средства за
издръжката на ученик

Виктория СТАНКОВА
Между 5 и 7% повече средства за из-

дръжката на един ученик в професионално
училище и за децата със специални образо-
вателни потребности се предвиждат в бю-
джета за 2014 г., съобщиха образователни
експерти.

Повече средства в следващия бюджет
ще има и за висшето образование, съобща-
ва оттам. То ще бъде съобразено и с реали-
зацията на студентите и с пазара на труда.
Ще се увеличи финансирането за педагоги-
ческите специалности, за природонаучните
профили и за инженерните науки.

“Образованието ще бъде приоритет в
следващия бюджет”, заявяват от образова-
телното министерство. “Ще се отделят пове-
че средства в тези направления и специал-
ности, от които има нужда икономиката и
бизнесът, от чиито специалисти ще има ефе-
кт като крайна реализация. Повече средс-
тва се предвиждат за стипендии за стажан-
ти по отношение на следващия програмен
период”, уточняват още.

и поради неявяване
пред пробационен слу-
жител е бил обявен за
издирване. Полицаи
от Районото управле-
ние на МВР в Радомир
го издирват за мно-
жество кражби от ре-
гиона. Търсен е и от 4-
то районно при СДВР
за обсебване, отново
на автомобил.

В резултат на про-
ведени оперативно-
издирвателни мероп-
риятия са открити
три автомобила, об-
явени за издирване.
Единият, с който се е
движел Калеин, е наме-
рен на ул. „Вардар” в
областния град. Кола-
та марка „Фолксва-
ген голф” е била с ре-
гистрационни табели
от друг автомобил и
е обявена за издирва-
не от радомирските
криминалисти на 12
октомври тази годи-
на. Отново в центъ-
ра на Перник е наме-
рен изоставен лек ав-
томобил „Фолксва-

ген голф” без регис-
трационни табели,
издирван от 30 сеп-
тември 2013 г. Тре-
тият краден автомо-
бил, който е бил об-
явен за издирване на
2 октомври т.г., е
бил открит в на ули-
ца „Благой Гебрев” в
пернишкия квартал
Изток. Колата отно-
во е марка „Фолксва-
ген голф”. Има данни,
че още около 7 кражби
на автомобили са дело
на 25-годишния мъж.
Предстои да му бъ-
дат повдигнати обви-
нения и ще му се иска
постоянен арест.

„Не става въпрос за
канал за крадени авто-
мобили. Противоза-
конните отнемания
са били, за да се вози с
автомобилите, а
някои от тях е изда-
вал за скрап. След за-
държането му наме-
рихме още три краде-
ни коли”, съобщи ди-
ректорът на полиция-
та Георги Бонев.

Любомира ПЕЛОВА
Зрелищен екшън се е

разиграл в следобед-
ните часове във
вторник, когато по-
лиция се опита да за-
копчае млад мъж, а
той пък заплаши, че
ще скочи от прозорец
на петия етаж на жи-
лищна сграда на улица
„Струма” в Перник.

В крайна сметка са-
моубийствения скок,
който и за полицаи, и
за граждани в голяма
степен напомняше
„подвига” на един
друг пернишки бан-
дит – Ники Пора, мет-
нал се преди години
от прозореца на пос-

ледния етаж на Съдеб-
ната палата, докато
му четяха присъдата.

Шефът на облас-
тната дирекция на
МВР Георги Бонев раз-
каза, че около 15 часа
служители на реда се
опитали да влязат
жилището на приятел
на 25-годишния ав-
тоапаш, но той се ба-
рикадирал в апарта-
мента, отказал да от-
вори и крещял, че ще
се метне от прозоре-
ца. За да докаже, че на-
меренията му са се-
риозни Светослав
Славчев Калеин дори
се покатерил на про-
зоречния перваз. На-

ложило се в операция-
та по залавянето му
да се включат екип на
Пожарната, психолог,
повикана била и линей-
ка с екип, който в слу-
чай на нужда да окаже
първа помощ. В край-
на сметка именно пси-
хологът успял да ра-
зубеди мераклията за
с а м о у б и й с т в е н и я
скок да слезе от про-
зореца и да се преда-
де. Калеин бил заведен
в Областната адирек-
ция и бил задържан в
ареста за 24 часа с по-
лицейска заповед.

Задържаният радо-
мирец, по данни на по-
лицията, е автор на
над 10 кражби на леки
автомобили от мар-
ките „Фолксваген” и
„Ауди”, крадени от
Перник и Радомир.
Светослав е познат с
множество кражби на
територията на
цялата област и Со-
фийско. В момента из-
търпява наказание
„пробация” за кражба

Пращат „джигитите” на пътя на психотест
Любомира ПЕЛОВА

Шофьорите, които
системно превиша-
ват скоростта, да
бъдат изпращани на
психотест. Младите
водачи да не шофи-
рат мощни коли, а
десните волани да бъ-
дат забранени - таки-
ва предложения бяха
направени на диску-
сия в парламента за
промените в Закона
за движение по пъти-
щата. Идеята за веч-
ните нарушители на
ограниченията на
скоростта е, ако не
издържат психотес-
та, книжката им да
бъде отнемана за зна-
чително по-дълъг пе-
риод от време, от-
колкото предвижда
закона.

За пълна забрана на

колите с десен волан
настояха още експер-
ти.

„Тези коли, автобу-
си и камиони са изклю-
чително опасни и не
трябва изобщо да се
движат по нашите
пътища”, категори-
чен е изпълнител-
ният директор на
„Технотест” инж. Дра-
гомир Мицов.

Той разказа случай
за автобус с десен во-
лан, който се движел
от София за Перник и
пътниците трябвало
да слязат директно
на пътя вляво, откъ-
дето минават коли-
те.

Връщането на поли-
гона при обучението
на кандидат-шофьо-
ри също бе обсъдено
на дискусията. Иде-

ята е плацът да не
бъде само с маркиров-
ки, а да е с различни
по вид настилки - от
гладък асфалт в зале-
ден път, мокра по-
върхност или пясък.
Целта е младите во-
дачи ще могат в при-
съствието на ин-
структор да се нау-
чат да овладяват ко-
лата при екстремни
условия. 

Според председа-
теля на Българския
съюз по автомото-
подготовка Йонко
Иванов това ще по-
добри уменията им и
ще намали жертвите
на пътя. Полигонът в
практическата подго-
товка и в изпита за
шофьори бе премах-
нат още през 1997 г. с
мотива, че това е без-

смислено и водачите
ще могат много по-
добре да се под-
готвят на пътя. 

От Асоциацията за
квалификация на ав-
томобилистите нас-
тояха да се въведе
10-часово обучение
на магистрала, тъй
като младите водачи
излизали неподготве-
ни там. Депутатът
от БСП Татяна Буру-
джиева пък излезе с
нова идея за промяна
на закона - да се заб-
рани на младите во-
дачи да шофират
мощни автомобили.
Според нея експерти-
те ще определят как-
ва да е допустимата
мощност и какъв да е
“преходният период”
 - 6 месеца или една
година. Тя смята, че

ако такъв шофьор
предизвика катас-
трофа в нарушение
на забраната и има
жертви, трябва да
му бъде отнета
книжката. Неотдав-
на тя имаше друга
радикална идея - да
има глоби за пияни
пешеходци, станали
причина за катас-
трофа.

Автоинструктори
пък призоваха депута-
тите да обмислят на-
чин за подготовката
и на слабограмотни-
те хора. Според тях
не е редно да се изи-
сква само завършено
средно образование,
за да се вземе книжка,
защото това само
стимулирало купува-
нето на изпитите и
на фалшиви дипломи.

жанците, полицей-
ският участък в Ко-
вачевци е подсилен и
със служители на ОД
на МВР от Перник,
така че в населеното
място има 24-часово
присъствие на олу-
жители на реда, поя-
сни директорът на
полицията Георги Бо-
нев вчера. Идеята е
да не се допускат раз-
мирици, да се запазят
и гарантират спокой-
ствието и обществе-
ния ред в общината,
допълни той.

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи

разкриха кражба от
вила в Ковачевци.

Деянието е извър-
шено преди около 10
дни, когато неизвес-
тен разбил имота на
столичанин и били
откраднати две ка-
мери за видеонаблю-
дение, две наргиле-
та, метални инте-
риорни кутии и кабе-
ли от електроуреди.
В резултат на пред-
приетите действия
от служители на по-

лицейския участък в
селото, е намерен из-
вършителят. Оказа-
ло се, че взломът е
дело на криминално
проявения В.Б. на 36
години от Перник.
Откраднатите вещи
са намерени, а взло-
маджията е бил за-
копчан в ареста с по-
лицейска заповед за
24 часа.

Заради нараснало-
то напрежение в мал-
ката община, която
е от селски тип след
пристигането на бе-

Закопчаха апаш обрал вилаБЪЛГАРСКА  СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ

ОБЛАСТЕН И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ПЕРНИК

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 От името на Общински съвет на БСП-
Перник и лично от свое име изказваме
най - искрена благодарност и призна-
телност на Цветанка Асенова за дарена-
та на БСП собствена, и на покойния й
съпруг Арсо Йорданов библиотека.

Приемете нашата сърдечна благодар-
ност !

23.10.2013г. Председател на Областен и
гр.Перник Общински съвет на БСП

Инж. Ненко Темелков


