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Убедете се
в разликата!

вете си, притеснени,
че тътенът предиз-
вестява ново земет-
ресение. Още тогава
от полицията заяви-
ха, че собственикът
на беемвето няма
криминални прояви.
Работим усилено по
всички възможни вер-
сии,  пострадалото
семейство ни оказва
пълно съдействие, но
за съжаление засега
резултати няма,
съобщи директорът
на на ОД на МВР в
Перник  Георги Бонев.

Засега неразкрит
остава и авторът на
стрелбата в букмей-
кърския пункт в са-
мия център на облас-
тния град. Инциден-
тът е стана към 1 ча-
са на 10-ти октомври.
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Работи се и по убийството на Мечан

Вдигане
на тежести

Няма как да не сме на ниво в
спорта вдигане на тежести. Дори когато
се поизложим малко, пак вдигаме тежести.
Както някои вдигат гири. Олимпийският
ни шампион Гълъбин Боевски излезе от бра-
зилския затвор и се прибра в София точно
като олимпийски шампион. Само че малко
по-скромно. Така де, и когато е на върха на
славата си, човек не трябва да прекалява с
медийна помпозност.

Иначе спортната слава продължаваме да
си я носим и да вдигаме гири. По-скоро въп-
роси. Които се обезмислят при максимата,
че всичко е добро щом краят е добър. Боев-
ски излезе от затвора и започнаха въпроси-
те. Кой, защо, кога и как? Пълна мистерия.
Колкото и да ги повдигаш, тежките въпро-
си си остават тежки като самия спорт.
Ако е невинен – защо не го оневиниха офи-
циално? Защо не му платиха компенсация за
двете години затвор залудо? Има ли сега
шампионът право да съди държавата Бра-
зилия за нанесени щети? Ако е виновен – за-
що го пуснаха? Та престъплението, в което
го обвиниха, е супертежко по техните зако-
ни. Само българската кръв на Дилма Русеф
ли е причина за помилването? Ами ако още
хиляда затворници поискат помилване по
същата логика?

Въпроси като тежести. Явно и това е
олимпийски спорт, за който още не сме
подготвени.

Валентин  ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Мчци Маркиан
и Мартирий.

Любомира ПЕЛОВА
Няма данни кой е

хвърлил бомбата в
двора на имота на
перничанина Росен
Симеонов. Лек авто-
мобил “BMW” e взри-
вен в Перник, съоб-
щиха от МВР. Инци-
дентът стана на 6
октомври, около
23.15 часа на ул. “Ма-
дара”.  От взривното
устройство тогава
пострада един от ав-
томобилите на се-
мейството – БМВ. Ко-
лата, на която бе пос-
традала само предна-
та част,  е била пар-
кирана в навес до къ-
щата. Мощният
взрив тогава раз-
търси няколко пер-
нишки квартала, мно-
зина напуснаха домо-

Свободен е онзи,
който от нищо не
се бои и не разчита
на нищо.
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Подаръци от БЧК за
бежанците в Ковачевци

Зоя ИВАНОВА
Пакети оформени

за всеки по около 10
кг са били дадени
на всеки бежанец,
настанен в нацио-
налния екологичен
комплекс в Кова-
чевци. Освен храна
са дарени дрехи, детски играчки,бебешки
шишета, шампоани, тоалетна хартия, пам-
перси,дамски превръзки, фурми, детски
пюрета, хуманизирани млека и др. Това ка-
за Наташа Минева, директор на областната
централа на доброволческата организация
в Перник.

Дарението е от БЧК, фирма-производител
и столичното мюфтийство.

Бежанците в центъра за регистрация в
Ковачевци вече са 242.

Деветнадесет са изведени по тяхно жела-
ние, след като са били регистрирани

организация. От БЧК
предупреждават оба-
че, че тогава вероя-
тно и времето ще
бъде по-студено и
опашките по-дълги.
Продуктите се раз-
дават в пункта на
БЧК над бившата
сладкарска коопера-
ция и в кметство
„Изток“. В останали-
те общини от регио-
на, за храните може
да се пита в кметс-
твата. За да се уле-
снят правоимащите,
пакети с включени-
те в тях продукти
са транспортирани
и в селските кметс-
тва.

Зоя ИВАНОВА
От областната

централа на Българ-
ския червен кръст,
които отговарят за
разпределянето и
раздаването на по-
мощите от интер-
венционните запаси
на Европейския съюз,
призовават хора-
та,които имат пра-
во на тях да не чакат
последните дни, а да
си ги получат навре-
ме. Стана ясно, че
повече от половина-
та от помощите,
предназначени за со-
циално слаби лица,
които през миналата
година са били под-

помагани от Дирек-
ция „Социално под-
помагане”, като хо-
рата, получаващи
енергийни помощи,
майки на първоклас-
ници, майки на деца
до 1-годишна въз-
раст, все още не са
потърсени. Край-
ният срок за получа-
ването на първия
транш изтича на 31
октомври. Хората
или не знаят, или
умишлено изчакват
и втория транш,
който ще бъде през
декември, за да полу-
чат храните си на-
веднъж, смятат от
червенокръстката

Зацикли раздаването на помощите
от интервенционните запаси

По първоначална ин-
формация пиян мъж
влязъл в кафе „Мони-
ка”, което е букмей-
кърски пункт, изва-
дил пистолет, след
което стрелял.Най-ве-
роятно от рикоширал
куршум тогава пос-
трада един от посе-
тителите, който
седял пред компютъ-
ра и си проверявал ре-
зултатите. Людмил
Матев се озова в бол-
ница с раздробена
подбедрица и това на-
логжи простреляния
да лежи три месеца в
гипс. Според кримина-
листите престъпле-
нието най-вероятно е
извършено по хули-
гански подбуди.

На страница 12
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Това алармират от фирма Иста България

Нов стандарт за
училищното здраве
обсъждаха в Перник

Виктория СТАНКОВА

Силвия ГРИГОРОВА
С много бавни тем-

пове върви подмяна-
та на уредите за
дялово разпределение
в Перник. Това аларми-
рат от една от фир-
мите за дялово раз-
пределение на топлин-
ната енергия- иста
България. Дружество-
то за дялово разпре-
деление е силно раз-
тревожено от забаве-
ните темпове, с кои-
то се извършва подм-
яната на индивидуал-
ните разпределители 
в Перник. До момента
едва 10% от уредите
на иста България в
Перник са подменени.
Въпреки че на всички
топломери, монтира-
ни през 2002 - 2003 г.,
изтича срока на год-
ност на батериите, а
на друга част вече е
изтекъл дори и резер-
вният срок на бате-
риите за транспорт
и складиране, абона-
тите на „Топлофика-
ция Перник”, чиято
консумирана топлое-
нергия се разпределя
от фирма иста Бълга-
рия, още не са започ-
нали активно да под-
менят уредите си.
От близо 11 000 уре-
да за дялово разпреде-
ление, които иста
България обслужва в
града, до сега едва
около 1000 са подме-
нени. Дружеството
има близо 25% паза-
рен дял в Перник. От
иста България на-
помнят, че клиенти-
те на „Топлофикация
Перник” са задължени
да монтират уреди за

дялово разпределе-
ние, освен в случаите,
в които няма техни-
ческа възможност в
сградите (т.нар. ед-
нотръбни инстала-
ции, които са много
малък процент). За
предпочитане е уре-
дите да бъдат подме-
нени преди началото
на активния отопли-
телен сезон, за да не
се налага да се прави
изравнителна сметка
на база старите пока-
зания на уреда. Но до-
ри и по време на ото-
плителния сезон,
подмяната на индиви-
дуалните разпредели-
тели и водомерите не
е проблем.

От дружеството
поясниха, че цената на
един уред за дялово
разпределение с дис-
танционно отчитане
е 32 лв. с ДДС. В нея са
включени: демонтаж
на стария уред, мон-
таж на новия, пломби-
ране и програмиране
на самия уред. Експер-
тите на фирмата до-
пълниха още, че кога-
то се извършва мон-
таж на повече жилища
в една абонатна стан-
ция се предлагат от-
стъпки, които са в за-
висимост на броя на
абонатите, които
подменят уредите си.
Важно е да се знае, че в
случаите, когато або-
натите от една ета-
жна соственост не
желаят дистанционно
отчитане, уредите
имат опцията да бъ-
дат отчитани и ви-
зуално. В случай, че
надделее мнението за

дистанционно отчи-
тане, те могат ведна-
га да се програмират и
да отчитат дистан-
ционно. Универсално-
то им ползване ги пра-
ви доста атрактивни
за потребителите на
централно парно ото-
пление.  Цената на уре-
дите за дялово разпре-
деление с дистанцио-
нен отчет е същата
като на уредите с ви-
зуален отчет, които
бяха масово използва-
ни през последните 10
години.

От иста България
уточниха, че дружес-
твото предлага уреди-
те и на разсрочено
плащане като схемета
се избира в зависи-
мост от възможнос-
тите на съответния
клиент.

  Експертите на дру-
жеството при-
помнят, че според

разпоредбите, при из-
гасване на уред за
дялово разпределение,
поради изтичане на
живота на батерия-
та, ако няма възмож-
ност да се извадят
показанията за пот-
реблението, на клиен-
тите се начислява
сметка на база на ми-
налогодишното пот-
ребление. Ако уредът
не бъде подменен и
през следващия сезон,
топлинните счетово-
дители са принудени
да начислят служебна
енергия на пълната
мощност на отопли-
телното тяло, както
е по закон.Затова от
иста България съвет-
ват клиентите си в
Перник да изберат
уреди за дялово раз-
пределение и водоме-
ри за топла вода с
дистанционен отчет.
Така от една страна

Проект учи ученици
с увреждания

Виктория СТАНКОВА
Нов проект ще подпомага хората с увреж-

дания при кандидатстване за работа и изпол-
зване на ИТ инструменти в кол центровете. В
него участват пет европейски държави, а на-
шата страна е координатор на дейностите.

По време на срещата организаторите от
фондация “Бъдеще 21 век” ще подготвят и
пакет от материали, в които ще се обясни
как и при какви условия хората с уврежда-
ния ще могат да работят в кол центрове,
съобщи председателят на организацията
Райчин Рачев. В рамките на проекта хората
с увреждания ще могат да се обучават без-
платно и да подават обратна информация
към създателите за евентуални недостатъци
и предложения за подобрения на софтуера.
Алфа версията ще е готова до март следва-
щата година, а бета версията - през лятото.
Тя ще е работеща и ще позволява интерак-
тивно обучение. Проектът си сътрудничи с
български университети, които са специа-
листи по електронно обучение и такова по
чужди езици, обясни Рачев. Освен това ще
бъде представен проект за онлайн езиково
обучение на стойност около 500 000 евро,
стартирал през януари тази година. Амби-
цията на създателите е освен традиционни-
те езици в платформата скоро да бъдат
включени и набиращите популярност китай-
ски и японски.

КТ “Подкрепа” иска учителите
да имат еднакви стартови заплати
Виктория СТАНКОВА

Учителите в Бълга-
рия да имат еднакви
начални заплати, без
значение дали ра-
ботят в малки учили-
ща или там, където
има много ученици. За
това ще настояват
от синдикат „Образо-
вание” към КТ „Под-
крепа”.

В интервю предсе-
дателят на синдика-
та Юлиян Петров об-
ясни, че в момента
има почти двойна раз-
лика в началните въз-
награждения на препо-
давателите в зависи-
мост от това дали
работят в малко или
голямо училище, в
малко или голямо насе-
лено място.

Юлиян Петров
смята, че за да има по-

голяма справедли-
вост, началната зап-
лата трябва да е ед-
наква, а допълнител-
ните плащания раз-
лични, какъвто бил
принципът и в други
страни.

Синдикатът нас-
тоява за образование
в бюджета за догоди-
на да бъдат отделени

ще отпадне досадно-
то задължение за ча-
кане на отчетник. От
друга страна, уреди-
те за дялово разпре-
деление с дистанцио-
нен отчет на иста
България дават въз-
можност да се отчи-
та потребената ене-
ргия всеки месец и да
се изготвят месечни
сметки на базата на
реалните показания
на уредите, а не на
прогнози.

 Освен това инова-
тивната технология
на дистанционния
отчет намалява въз-
можността от чо-
вешка грешка при въ-
веждането на данни-
те от топломера
или индивидуалния
разпределител и на-
малява риска от
кражби на топлинна
енергия от недобро-
съвестни съседи.

Нови стандарти ще бъдат включени зако-
нопроект за училищното здраве. Това обяви
вчера заместник-министърът на образова-
нието Мукадес Налбант по време на между-
народна кръгла маса “Училищно здраве в
България 2014 г.-2020 г.” в Перник.

“Широкият европейски пазар на труда пока-
ни нашите медицински специалисти с отворе-
ни обятия. Появи се дефицит не само в учили-
щата, но в цялата страна. Това е ниша, която
министерствата на образованието и на здра-
веопазването трябва да запълнят със съвмес-
тни усилия”, заяви Налбант. Министърът увери,
че работата на Министерство на образованието
е насочена към здравното образование и пре-
венция. Посланикът на Румъния Антон Пакуре-
цу у нас също даде оценка за проблема с учи-
лищното здраве. “Необходимо е да разгледа-
ме този проблем и да го включваме в двус-
транни проекти”, заяви той. По негови удачно
би било съставянето на общи програми за бъл-
гарските и румънски училища. “Имаме нужда
от български опит, тъй като проблемът е общ и
решението може да се сподели и да бъде до-
бър пример за други страни, заяви Пакурецу.
В международната кръгла маса участват гос-
ти от Сърбия, Македония, Франция, Румъния,
Гърция и Турция.

И зъболекарите искат
повече пари за 2014 г.

Зоя ИВАНОВА
Българският зъболекарски съюз настоява

за увеличение на парите за стоматологични
услуги в проектобюджета на НЗОК от
106 500 000 лв. на 176 000 000 лв. Това се каз-
ва в отворено писмо на управителния съвет на
съсловната организация до всички институции
в здравеопазването. Исканото увеличение е,
за да може в пакета, заплащан от касата, да
бъдат включени нови дейности за гражданите
над 18-годишна възраст. Зъболекарите също
така настояват предвидения остатък от 104
млн. лв. за 2014 г. да бъде разпределен за ле-
чебна дейност. Според тях наличието на подо-
бен остатък може да бъде определен или като
грешка, или като преднамерено заделени
средства, които ще бъдат отнети от НЗОК и из-
ползвани за други цели.

От БЗС мотивират първото си искане с това,
че 106 млн. лв. не могат да покрият нуждите на
всички здравноосигурени лица годишно. Сто-
матолозите се позовават на епидемиологични
данни, според които 35-44 годишните имат 17
засегнати от кариес зъби, като 8 от тях са леку-
вани, с кариес са 3 броя, а 6 са извадени. При
гражданите над 60 години, които са близо 1,9
млн., положението също е много тежко. 20% са
с напълно обеззъбена горна челюст, 17% - на-
пълно обеззъбена долна челюст, а тотално
обеззъбени са 13%. Според БЗС това означа-
ва, че пакетът за дентални услуги за здравноо-
сигурените над 18 години е символичен и аб-
солютно недостатъчен. Стоматолозите на-
помнят, че в момента възрастните имат право
годишно на един преглед и две дейности –
две пломби или две екстракции, или комбина-
ция от пломба и екстракция. В същото време
децата до 18 години имат право на един прег-
лед годишно и четири дейности. Затова от БЗС
отбелязват, че според Закона за здравното
осигуряване всички здравноосигурени лица
са равнопоставени, но в момента по отношение
на гражданите над 18 години равнопоставе-
ността е нарушена. Неравнопоставеност има и
при внасянето на здравните вноски – държава-
та внася за децата и пенсионерите половин
вноска, а военните и държавните служители
например са освободени от вноски.

6 процента от БВП.
Учителите оце-

няват последното
увеличение на запла-
тите им през про-
летта на тази годи-
на средно с около 8 на
сто, но ще следят за-
ложените пари за сек-
тора през 2014 г.,
предупреди синдика-
листът.



Панорама 3Съперник  25 октомври  2013 г.

Ïåðíèê ñðåä ãðàäîâåòå ñ íåäîñòàòú÷íî ëåêàðè
Според справка на здравното министерство всеки пети лекар у нас работи в София

Реформаторският блок
иска разпускане
на Парламента

ЧЕЗ въведе нова услуга
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ разшири услугите, които предоставя
през своя кол център. От средата на септем-
ври на денонощната телефонна линия 0700
10 010 клиентите имат достъп до гласово ме-
ню, което ги информира по-бързо и ефектив-
но в случай на аварийно прекъсване на еле-
ктрозахранването.

Услугата е достъпна  след обаждане на
телефон 0700 10 010 и избор на бутон 3.
Клиентите получават информация за същес-
твуващите аварии и времето за тяхното от-
страняване, като могат и да  подадат сигнал
до компанията в случай на прекъснато еле-
ктрозахранване.

„Нововъведението има за цел да подобри
обслужването на нашите клиенти. Те вече мо-
гат да достигат по-бързо до нужната им инфор-
мация. Системата е настроена така, че  сигна-
ли за смущения в електроподаването, получе-
ни през новото меню, се обработват с по-висок
приоритет”, каза Димчо Станев, директор „Об-
служване на клиенти“ в ЧЕЗ България.

Компанията съветва своите клиенти при пре-
късване на електрозахранването първо да пог-
леднат дали в околните блокове или къщи в
съответното населено място има електричес-
тво. Ако е видимо, че всички или повечето от
тях са останали без захранване, е добре
клиентите да изчакат около 10-15 минути пре-
ди да позвънят в телефонния център. В случай,
че електрозахранването не бъде възстановено
в този период, новата услуга на телефон 0700
10 010 позволява веднага да се получи навре-
менна информация или да се подаде сигнал за
авария.

Коректната и точна информация от клиентите
помага за по-бързото и качествено отстранява-
не на аварията. Сред данните, които могат да
бъдат поискани от служителите на ЧЕЗ, са
клиентски номер, точен адрес, както и къде се
намира електромерът.

Единният денонощен телефонен център бе
създаден през 2007 г., като само през минала-
та година през него бяха приети близо 900 000
обаждания.

Съкращават чиновници, за да
вдигнат заплатите на полицаите

Любомира ПЕЛОВА
Няма да уволнявам

зам. директора на ОД
на МВР  и началник
отдел “Криминална
полиция” комисар Вла-
димир Васев и никога
не съм имал подобно
намерение, опроверга
плъзналитге слухове
из Перник полицей-
ският шеф Георги Бо-
нев.  Не сте го вижда-
ли в административ-
ната сграда, защото
в момента ползва пла-
тен отпуск, в какъв-
то заради служебно
натоварване отдавна
не е излизал, допълни
той.   

Главен инспектор
Георги Бонев допълни,
че в Областната ди-
рекция на МВР пред-
стоят промени, кои-
то не са кой знае кол-
ко много и не са поли-
тическа чистка. Ше-
фът на „Пътна поли-
ция” комисар петър

Соколов, който еже-
дневно пътува от
столицата, е подал
молба за напускане,
тъй като ще започне
работа отново в
„Пътна полиция”, но
в СДВР. Нов шеф ще
има и брезнишкото
РАП, но там причина-
та е пенсионирането
на досегашния начал-
ник Иван Тинков. Засе-
га са водени предва-
рителни разговори с
евентуални техни
наследници, но нищо
още не язно и оконо-
чателно, поясни Бо-
нев.

Той допълни, че как-
то в цялото вътреш-
но министерство, та-
ка и в пернишката ди-
рекция предстои
преструктуриране.
Засега обаче не е ясно
с колко души персонал
ще се справя с ангажи-
ментите си ОД на
МВР, колко човека ще

бъдат освободени.
Най-вероятно това
ще са хора от адми-
нистрацията, идеята
е да се запазят хора-
та, работещи на те-
рен и да се повишат
възнагражденията
им. „Тепърва ще се
преценява с колко слу-
жители разполага ди-
рекцията и с колко ще
може да се справи. Чак
тогава ще стане ясно
какви ще са промени-
те”, допълни Бонев.

Преди дни главният
секретар на МВР
Светлозар Лазаров
също за пореден път
заяви, че съкращения-
та в МВР ще са основ-
но в администрация-
та. Засега целта била
тя да стигне 20%, а
впоследствие 15% от
общия личен състав.
В момента хората, ан-
гажирана с неосновни
дейности в МВР били
около 30%.

Зоя ИВАНОВА
Макар, че в област

Перник не може да се
говори за катастро-
фално нисък брой ле-
кари и спешна нужда
от много кадри, гра-
дът остава в челото
на своеобразната кла-
сация на градовете,
където медицинските
кадри са по-малко от

необходимото. Това
показва справката на
здравното минис-
терство. Според нея
близо една пета от
всички медицински
специалисти ра-
ботят в столицата.
Най-голям проблем с
осигуряването на ме-
дици има в Силистра
и Разград. Следва

Смолян .. веднага след
тях се нареждат Ви-
дин и Перник където
се трудят съответ-
но 343 и 355 медици.

Освен липсата на
лекари проблем е и
застаряването на
специалистите у нас.
 Сега 20 процента от
работещите лекари
са пенсионери, а в бъ-

деще техният дял
рязко ще нарасне.
Особено тежка ще е
ситуацията в про-
винцията. В София
може да има и в бъде-
ще достатъчно лека-
ри и отчасти меди-
цински сестри, но из-
вън нея напрежение-
то заради липсата на
медици ще ескали-
ра.Младите лекари
до 35 г. вече са под
6%. Между 46- и 60-
годишна възраст са
половината от меди-
цинските сестри у
нас, сочи статисти-
ката. Същевременно
около 500-600 медици
напускат страната
ни всяка година. При
тези темпове на еми-
грация до 15 години
българското здра-
веопазване ще преми-
не в ръцете на лека-
ри-пенсионери и ста-
жанти.

Само през миналата

година над 500 лекари
и близо 1 300 меди-
цински сестри са си
извадили сертифика-
ти за работа в чужби-
на. Половината от
тях вече се трудят
извън България, нау-
чаваме от изследване
на „Отворено общес-
тво”. Според Боян За-
хариев, ръководител
на изследването, из-
вън България медици-
те търсят най-вече
по-добро заплащане и
по-висок жизнен стан-
дарт. „Този фактор
има двойно по-голяма
тежест спрямо всич-
ки останали мотиви
за емиграция”, казва
Захариев. В съответ-
ната анкета сестри-
те са изразили очаква-
не за заплати над 400
евро месечно, а мно-
зинството лекари
разчитали, че на За-
пад ще изкарват меж-
ду 1 350 и 3 250 евро.

Зоя ИВАНОВА

Съвместна декларация на партиите от Ре-
форматорския блок беше разпространена
вчера. В нея се настоява Народното събрание
да се саморазпусне и да се даде възможност
на следващия парламент да защити постигна-
тото с много усилия европейско бъдеще на
България. От Реформаторския блок катего-
рично не одобряват взетото от парламента ре-
шение за удължаване на мораториума за про-
дажба на земя на чужденци. Партиите от Ре-
форматорския блок са убедени, че решението
за удължаване на мораториума е противокон-
ституционно и Конституционният съд трябва
да го отмени. Лидерът на ДСБ Радан Кънев
заяви, че реформаторите ще търсят контакт с
президента Росен Плевнелиев за внасяне в
Конституционния съд на мотиви за отмяна на
решението за мораториума. От Реформатор-
ския блок ще се свържат и с ЕНП, и ПЕС, от
които ще поискат да обърнат внимание на бъл-
гарските граждани какъв е техният интерес.
“В България европейските политици стават
все по-малко, единственият интерес е попу-
листки как да се спечелят заблудени гласо-
ве”, коментира лидерът на “Движение Бълга-
рия на гражданите” Меглена Кунева. “Бълга-
рия става гето на разбирането на това какво
означава да си член на ЕС”, каза още тя. Ку-
нева определи мораториума върху продажба-
та на земя на чужденци като “акт против всич-
ки български граждани”, а подкрепилите мо-
раториума като “антиевропейско мнозинс-
тво”. С необяснимия си от никаква нормална
гледна точка акт Народното събрание постави
достиженията на българското членство в ЕС в
опасност, каза още Кунева. Европейската ко-
мисия чете какво е решило Народното събра-
ние, но все още няма питане от страна на Бъл-
гария до Европейската комисия, каза още ли-
дерът на “България на гражданите”. “За втори
път след обявяването на Реформаторски блок
сме се събрали всички лидери на партиите,
част от Реформаторския блок. Ние никога
няма да пропуснем да подчертаваме, че това,
което безспорно ни обединява е европейското
бъдеще на България”, заяви Кунева.

Определен е редът за
въвеждане на данни

в системата на Европол
Любомира ПЕЛОВА

Правителството прие постановление за оп-
ределяне на условията и реда за предостав-
яне на информация и данни за въвеждане в
Информационната система на Европол (ИСЕ).
ИСЕ е автоматизирана информационна систе-
ма, в която се обработват актуална информа-
ция и данни за престъпления от компетентнос-
тта на Европол – организирана престъпност, те-
роризъм и други тежки престъпления. В нея не
се въвеждат информация и данни за жертви
на престъпления и за лица под 18 години. За
въвеждането, актуализирането и заличаване-
то на информация и данни в ИСЕ е отговорно
Националното звено „Европол” в дирекция
„Международно оперативно сътрудничество”
в МВР. Данните в него ще постъпват от МВР,
ДАНС, Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и Агенция „Митници”.
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Поправката в Закона беше приета на първо четене от депутатите

Зоя ИВАНОВА
Депутатите в На-

родното събрание
приеха на  първо че-
тене  промени в Зако-
на за Националната
система за спешни
повиквания с единен
европейски номер
112. Според тях бър-
за помощ вече ще мо-
же да се вика и чрез
смс.  Според вносите-
лите на предложение-
то от Коалиция за
България Захари Геор-
гиев и Христо Монов

промените ще уле-
снят достъпа на хо-
рата с увреждания до
системата за спешни
повиквания. Захариев
каза, че 15 европейски
държави са въвели ус-
луга за повикване
чрез СМС и че у нас е
напълно възможно
техническото реали-
зиране на подобна
идея.

От ГЕРБ пък кон-
трираха, че предлага-
ната от Коалиция за
България система е

напълно непригодна
за използване в Бъл-
гария. „С каквито и
технически средства
да снабдим Спешна
помощ, проблемът е
липса на кадри и ще
забавим работата на
екипите. Техниката е
напреднала, но кадри-
те решават всичко.
Това решение трябва
да върви с реформа в
Спешната помощ”,
заяви д-р Даниела Да-
видкова. Тя отбеляза,
че Министерството

Разширяват обхвата
на общините, в които

се преотстъпва
корпоративен данък

Силвия ГРИГОРОВА
Министерският съвет е одобрил за-

конопроект за изменение и допълне-
ние на Законa за корпоративното по-
доходно облагане.  Направените
предложения са изготвени с цел усъ-
вършенстване и прецизиране на бъл-
гарското данъчно законодателство с
изискванията на европейските ди-
рективи и европейската практика в
областта на прякото облагане. Пред-
лага се промяна, с която непризнати-
те за данъчни цели приходи и разхо-
ди от последващи оценки и от отпис-
ване на вземания ще се признават
за данъчни цели най-рано в година-
та, в която настъпи някое от обстоя-
телствата предвидени в закона.
Предвидена е и промяна, с която
непризнатите за данъчни цели прихо-
ди и разходи от последващи оценки
и от отписване на вземания да могат
да се признаят с изтичането на 3 го-
дини за вземания с тригодишен дав-
ностен срок, а с изтичането на 5 го-
дини- на тези с петгодишен давнос-
тен срок. Предложено е освобожда-
ване на доходи на чуждестранни
юридически лица, които са местни
лица за данъчни цели на държава-
членка на Европейския съюз или на
друга държава - страна по Споразу-
мението за Европейското икономи-
ческо пространство, от лихви по об-
лигации или други дългови ценни
книжа, издадени от местно юриди-
ческо лице, които са допуснати до
търговия на регулиран пазар. Пред-
видено е още освобождаване при оп-
ределени условия и на доходите от
лихви по заем, предоставен от чуж-
дестранно лице – емитент, който да е
издал облигациите или другите дъл-
гови ценни книжа с цел предостав-
яне постъпленията от тях на заем на
местно юридическо лице.

Сред другите промени е предвиде-
но разширяване на кръга от лица,
които ще могат да приложат намале-
ната данъчна ставка от 5 на сто за
данъка върху доходите от лихви, ав-
торски и лицензионни възнагражде-
ния в случаите, когато към момента
на начисляване на дохода притежа-
ването на изискуемия минимум от
капитала не е прекъснато.

Едновременно с тази промяна, се
въвеждат нови условия за данъчно
задълженото лице, което следва да
поддържа през целия данъчен пе-
риод не по-малко от 10 работни мес-
та като най-малко 50 на сто от тях да
са заети пряко в извършваната
производствена дейност. Освен това
през целия данъчен период 30 на сто
от персонала трябва да бъдат лица с
постоянен адрес в общини от списъ-
ка с общини, в които за годината
преди текущата има безработица със
или над 25 на сто по-висока от сред-
ната за страната за същия период.
Данъчното облекчение, представл-
яващо държавна помощ за регионал-
но развитие, ще може да се приложи
само след постановяване на положи-
телно решение от Европейската ко-
мисия относно съответствието му с
Насоките за националната регионал-
на помощ за 2014-2020 г.

  В законопроекта е предвидено
действието на данъчното облекче-
ние, представляващо държавна по-
мощ за земеделски производители,
да бъде удължено и за 2014 г., което
означава да бъде приложено преот-
стъпване на корпоративен данък,
който се дължи за 2014 г.

Още мерки за намаляване
на регулаторната тежест
Силвия ГРИГОРОВА

Приет е вторият
пакет от мерки за
намаляване на регу-
латорната тежест.
Предложенията за
тях са направени от
министерствата и
от областните уп-
равители и са обсъ-
дени от Съвета за
административна-
та реформа. Паке-
тът съдържа 89
мерки и включва
премахване на регу-
латорни режими, на-
маляване на броя на
изискуемите доку-
менти, намаляване
на размера на такси,
съкращаване на сро-
ковете за предос-
тавяне на услуги.
Ефектът от реали-
зацията му се из-
разява в отпадане
или преминаване в
регистрационни на
12 режима, намал-
яване на сроковете
по 14 режима, намал-
яване на таксите по
девет режима, на-
маляване на доку-
ментите по 34 ре-
жима, разширяване
на каналите за дос-
тъп до услугата на
пет режима, намал-
яване на задълже-
нията за информи-
ране по седем режи-
ма и опростяване на

процедурите по 14
режима. Предвижда
се също разреше-
нията за осъщест-
вяване на противо-
пожарно обезопас-
яване, пожарогаси-
телна и спасителна
дейност и експлоа-
тация на противо-
пожарни уреди и
съоръжения да ста-
нат безсрочни, а не
както са сега – да се
издават за срок от
пет години, което
води и до заплащане
на такси. Предлага
се въвеждане на ев-
ропейската практи-
ка покупко-продаж-
бата на превозни
средства да става
без нотариална за-
верка, замяна на
действащия съгла-
сувателен режим за
дарение на лекарс-
твени продукти с
уведомителен, слу-
жебно събиране на
информация при
промяна в обстоя-
телствата на ре-
гистрирани лечебни
заведения за извън-
болнична помощ и
хосписи, при издава-
не на свидетелство
за регистрация на
земеделска и горска
техника и др.

Правителството
възложи на отго-

на здравеопазването
е против предложени-
те промени, а освен
това те не са одобре-
ни и от служителите
на спешна помощ.
Според нея от въз-
можността да пра-
щат СМС ще могат
да се възползват не
само хора с уврежда-
ния, което би могло
да доведе до множес-
тво фалшиви сигна-
ли. Дариткова също
така добави, че има
населени места с ло-
шо покритие, където
хората с увреждания
няма да могат да се
възползват от услу-
гата.

В отговор от Коа-
лиция за България
заявиха, че ще се из-
ползват технологии-
те на iPad и iPhonе,
които имат включена
GPS система, която
ще отсее истинските
сигнали от фалшиви-
те. Според червени-
те депутатите с
времето технически-
те възможности на
системата ще се по-

добряват.
На заседанието в

парламента присъс-
тва и директорът на
система 112 Стоян
Граматиков. Според
него текстовете
между първо и второ
четене трябва да бъ-
дат променени. Мне-
нието на дирекцията
е, че достъп за хора-
та с увреждания до
телефон 112 трябва
да има, но не точно
чрез СМС-и, защото
поради ред причини
това е ненадеждна ус-
луга от техническа
гледна точка.

В крайна сметка де-
путатите от ГЕРБ
все пак заявиха, че ще
подкрепят законоп-
роекта, но между
първо и второ чете-
не са  нужни коренни
промени. Така опция-
та хора с увреждания
да могат да викат
Бърза помощ с СМС
бе одобрена с гласо-
вете на 136 народни
представители. 20
от депутатите се
въздържаха.

Доплащат за овце и кози
Силвия ГРИГОРОВА

Започна изплащането на националните
доплащания за овце-майки и кози-майки,
които са обвързани с производството. Това
информираха от Държавен фонд „Земеде-
лие”. От там поясниха, че на 6 240 животно-
въди ще бъдат изплатени 14 551 986, 85 лв.
От ДФЗ напомнят, че субсидиите по тази
схема са по 41 лв. на животно, а подпомага-
нето ще се изплати на два транша – 18.50 лв.
сега, и 22.50 лв. в началото на 2014 г. През
декември  2013 г стопаните ще получат още
41 млн. лева по схемите за специфично под-
помагане за млечни крави, овце-майки и ко-
зи-майки със средства от Европейския
съюз.

Български фирми на
изложение в Турция

Силвия ГРИГОРОВА
Изпълнителната агенция за насърчаване

на малките и средни предприятия организи-
ра национално участие на български фирми
в Международната специализирана излож-
ба за информационни и комуникационни
технологии в Истанбул- Турция. Тя се про-
вежда от 24 до 27 октомври. В изложбения
комплекс CNR Expo, в палата 4, представят
своята продукция 20 български компании.

 На 25 октомври, в рамките на изложбата,
на българския национален щанд ще се про-
веде Ден на България. Той ще премине под
надслов „Българска ИКТ индустрия: раз-
лични, иновативни, успешни“, на който ще
присъстват представители на правителство-
то, партньори и други. Приветствия към гос-
тите и участниците отправиха Георги Тодо-
ров-заместник-министър на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията,
Юнал Тасим- заместник-министър на иконо-
миката и енергетиката и  Евгений Иванов-
изпълнителен директор на Агенцията за на-
сърчаване на малките и средните предприя-
тия.

Изложението в Турция успя да се  наложи
като най-важния форум за информационни и
комуникационни технологии в региона на
Балканския полуостров и Близкия Изток.

ворните министри
в двумесечен срок
да изготвят и вне-
сат в Министер-
ския съвет проекти
за изменение на
съответните зако-
ни и подзаконови
нормативни актове
и да разработят и
издадат актовете,
които са от тяхна-
та компетентност.
Първият пакет от
24 мерки за намал-
яване на регулатор-
ната тежест беше

приет от Минис-
терския съвет в
началото на месец
август. Той съдър-
жа две групи мерки
– първата включва
инициативи, пред-
ложени от неправи-
телствени, браншо-
ви и работодател-
ски организации, а
втората – дей-
ствия, с които се
създават предпос-
тавки за въвеждане
на комплексно адми-
нистративно об-
служване в кон-
кретни админис-
трации – Българ-
ската агенция по
безопасността на
храните, Изпълни-
телна агенция
„Морска админис-
трация” и в общи-
ните.
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®
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/
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ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Нова сграда Изток с акт 16 от 2008 г.,

ЛИЗИНГ до 15 г. Собственост върху земята.

Апартамети от 72 кв.м до 100 кв.м

Уникална цена от 390 евро/кв.м

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Боксониера, Център, ет. 2, тх., ТЕЦ - 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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

КУПУВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК - ДО 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК - ДО 35 000 ЛВ.
3. ТРИСТАЕН, ИЗТОК - ДО 50 000 ЛВ.
4. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С. ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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. 67 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

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

М
яст

о

за

реклама

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

Д-р   Петър Бегов ДМ
уши-нос-гърло

преглежда  всеки четвъртък

от 16 00 до 18 00 ч
в Стоматологията

кв. Иван Пашов
тел. 076/60 66 97; 02/92 68 260
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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/

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

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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Мария - жертва на нелегално
осиновяване през България?
Гръцката полиция разследва

версията, че русото момиченце,
известно като Мария и открито в
ромски лагер в Гърция, е жертва
на престъпна група, занимаваща
се с трафик на деца за нелегални
осиновявания през България.

Полицейски източници са зая-
вили пред гръцката телевизия
Скай, че най-правдоподобната
версия, по която работят, е, че
детето се е озовало в ромското
семейство в лагера край гръцкия
град Фарсала, след като властите
се заели да разбият мрежа, заме-
сена в нелегални осиновявания
през България в периода 2008-
2010 г.

Една от линиите на разследва-
нето е, че детето е било предназ-
начено за нелегално осиновява-
не скоро след раждането му, но е
било продадено евтино или дори
подарено на ромското семейство,
когато полицията предприела
действия срещу престъпната
организация, пише британският
в. “Телеграф”, цитиран от БТА.

Гръцките власти поискаха по-
мощ от Интерпол, за да уста-
новят произхода на малката
Мария. Идентификацията на
детето трябва да стане по ДНК
профил.

При преглед на зъбите на Ма-
рия се установи, че тя е по-гол-
яма, отколкото се предполагаше -
на 5-6, а не на 4 години.

Жълтата бюлетина на световна-
та полицейска организация бе
изпратена до всички страни-
членки, сред които е и България.

Детето бе забелязано миналата
седмица по време на полицейска
операция във връзка с трафик на
наркотици. ДНК тестове потвър-
диха, че 40-годишната жена и 39-
годишният мъж, с които детето
живееше, не са биологичните му
родители.

Ромската двойка бе поставена в
предварителен арест по обвине-
ние в отвличане и измама с
документи. През последните
няколко дни гръцката полиция
издирва българин, за когото
представящият се за баща на
Мария ром твърди, че му оставил
детето. Властите разполагат с
телефонния номер и името на
въпросния българин.

ФБР съобщи, че проучва въз-
можността Мария да е изчезнало
американско момиче, макар че
възрастта изглежда не съвпада,
съобщи Асошиейтед прес.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:30"Комиците" /п./
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. 15
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 38
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Нищо лично"
20:30"Домашен арест"
21:00"Комиците" - комедийно шоу
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Излъжи ме" - сериал, с. 3, еп. 1
01:00"Трета смяна" - сериал, с.2, еп.4
02:00"Преди обед" /п./
03:40"Клуб Веселие" /п./ - сериал
04:40"Кухнята на Звездев" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Любов и наказание" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00"Съдби на кръстопът"
22:00Х Factor - музикално шоу
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"
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  /3255 епизод/п/
06:30Денят започва Информационен
сутрешен блок с водещи Ася Методиева
и Росен Цветков
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо: Зелената линейка
11:00Парламентарен контрол пряко
предаване от Народното събрание
14:15Сен Тропе тв филм /372 епизод/
15:10Бурен свят тв филм /18 епизод/
15:35Европа на фокус
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Специализирано предаване за хора
с увреден слух
16:35Софийски музикални седмици:
Камерен ансамбъл "Софийски солисти"
концерт
17:30Още от деня Следобеден
18:00По света и у нас
18:20Още от деня
18:45Зелена светлина
18:50Фамилията Щраус тв филм
19:45Лека, нощ деца!: Малкият принц
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Панорама с Бойко Василев
22:00Торчууд: Денят на чудото тв филм
23:00Денис и приятели
00:30По света и у нас
00:40Зелена светлина
00:45Четвърта власт тв филм /5 епизод/
01:45Фамилията Щраус тв филм
02:40По света и у нас /п от 20:00/
03:25Панорама с Бойко Василев /п/
04:40Нощни птици /п/

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Напълно владеете

две сили – силата на
любовта и силата на

разума. От вас зависи да ги обедини-
те и да осъществите намеренията
си. Проявете разбиране към чужди-
те пропуски.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще се налагате фи-

но, чрез малки красиви
жестове, съвсем ненатрапчиво и до-
ри няма да го приемете като налага-
не, а молба за взаимност.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Подсъзнателните

сили ще са по-мощни
от съзнателните и резултатите ще
са твърде неочаквани дори за вас. Не
предприемайте решителни стъпки.

РАКРАКРАКРАКРАК
Толкова много ще

сте ангажирани с об-
ществени каузи, че може да забрави-
те някои елементарни неща. Слава,
Богу, че имате приятели, иначе закъ-
де сте.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Бързо ще се ориен-

тирате за нещата, кои-
то ви водят към пос-

тигането на целта ви. Важното е
да не помитате другите междувре-
менно. Бъдете великодушни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Моралните ви ценнос-

ти, чувството за спра-
ведливост днес са включени на мак-
симална степен и сте готови дори
да се борите за тях.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Недостатъчните

финансови средс-
тва могат да ста-

нат причина за емоционални
проблеми. Затова пък ще имате
силата да прекратите вредните

модели.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Човекът до вас ще

ви уравновесява и хар-
монизира. Единствената опасност
е да се впуснете в безкрайни споро-
ве, които само ще развалят нещата.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
За да се чувствате

здрави и емоционално
стабилни ви е нужна

работа, която да ви харесва. А дали е
така, дали правите компромис със
себе си?

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще се стремите

към преживявания,
носещи ви реални усещания и резул-
тати. Дори сте склонни да рискува-
те за това. Май сменяте моделите
си?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Може да има емо-

ционални недоразуме-
ния у дома ви. Сетете се да се обади-
те на родителите си, погрижете се

за нещата около дома-
кинството.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Ще се водите най-

вече от емоциите си, особено при
пазаруване. Заради това може да се
сдобиете с куп неща, които не са ви
нужни. Внимавайте!
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Зоя ИВАНОВА

Мъжете волейболисти
стартират в събота

Мъжкият волейболен отбор на „Миньор”
стартира участието си тази събота в пър-
венството на Висшата лига по волейбол с
мач срещу отбора на „Черно море” БАСК.
Мачът е от 16,00 часа в зала „Борис Гюде-
ров”. Перничани отложиха срещата си от
първия кръг срещу „Пирин ЛТУ”, тъй като
същия ден в Перник се провеждаше турни-
рът „Борис Гюдеров”. Гостите пък успяха
да сътворят най-големия скандал в пос-
ледните години във волейбола след като
техен състезател се сби с главния съдия
Илиян Георгиев и го насини качествено
след отсъждане на последната точка в ма-
ча срещу „Виктория волей”. Отборът на
гостите е наказан с лишаване от домакинс-
тво за пет мача, но това едва ли ще проме-
ни нагласата му за мача в Перник.

ЕПУ играе срещу
ЦСКА в София

Отборът на Европейският политехничес-
ки университет ще има първо гостуване в
първенството на националната волейболна
лига в петък вечер, когато ще играе мача
си срещу тима на ЦСКА в София. В първа-
та си среща перничанки загубиха с 0:3 от
„Марица”, а столичните волейболистки
спечелиха мача си срещу „Славия” с 3:0.
Останалите двойки в този кръг при жените
са: „Левски- „Марица” и „Спартак” (Пле-
вен) – „Казанлък”.

„Ìèíüîð” ãîñòóâà íà „×åïèíåö”
Без Томислав Павлов на мача, наказан е

Страницата подготви Яне Анестиев

линград загуби от
„Гранит” (Владая) с
1:2 мача си в сряда и
отпадна от борбата.
Перничани ще изча-
кат победителя от
мача между отбори-
те на „Гранит” и
„Сливнишки герой”, за
да разберат с кого ще
играят за определяне
на победителя в зона
Югозапад. Старши-
треньорът на „Чепи-
нец” Митко Ваклинов
явно е поотписал тур-
нира за Аматьорската
лига, тъй като във
Владая е дал почивка
на повечето от ти-
тулярите на отбора.
В последния мач от
първенството на

щу „Перун” в сряда.
Точно отборът на
„Чепинец” можеше да
е и следващия про-
тивник на „Миньор”,
но отборът от Ве-

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
11-ТИ КРЪГ

НЕДЕЛЯ, 14,00 ЧАСА
Чепинец – Миньор
Ботев – Германея
Спортист- Велбъжд
Септември – Перун
Оборище – Стр.слава
Балкан – Места
Беласица – Пирин
Сливн.герой – Сливен
 

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО
ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА 1
КРЪГ 9

 26/27.10 - 14,00 ЧАСА
65 ФК БАЛКАН - ФК ЕНЕРГЕТИК - Н
66 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 -
     ФК БОТЕВ - Н
67 ФК СПОРТИСТ - ФК ПИРИН - Н
68 ФК ГАБЕР - ФК МИНЕРАЛ - С
69 ФК ВИТОША - ФК РУДНИЧАР - С
70 ФК ГОЛЕМИ ВРЪХ - ФК ВЕРИЛА - С
71 ФК ЕРМА - ФК ДРУЖБА - Н
72 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК СТРУМА – Н

ГРУПА 2
8 КРЪГ

26/27.10 – 14,00 ЧАСА
43 ФК СТУДЕНА - ФК КИТКА - Н
44 ФК СТРУМСКИ СОКОЛ -
     ФК БУРЯ - Н
45 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ВИХЪР - С
46 ФК ЛЕВСКИ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
47 ФК САРАТА - ФК СВРАКИТЕ  - С
48 ФК БЕНКОВСКИ - ФК БОТЕВ 1 - С
ФК ВЪРБА - 1917 – ПОЧИВА
 

ЗОНА „ПЕРНИК-КЮСТЕНДИЛ
ДЕЦА

6-ТИ КРЪГ
СЪБОТА 10,00 ЧАСА

Марек 2010 – Стр.слава
Миньор -  Марек 2007

НЕДЕЛЯ
Металург – Миньор(Бд) 11,00 ч,
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

6-ТИ КРЪГ
СЪБОТА 11,30 ЧАСА

Марек 2010 – Витоша
Миньор – Марек 2007
Аякс – Велбъжд  10,30 ч

Югозападната „В” ФГ
неговият тим спечели
като гост в Сарапева
 баня срещу местния
„Германея” с 1:0 и по-
лучи глътка въздух по
отношение на точки-
те, които са сериозен
проблем от началото
на първенството. С
всичко осем точки  ве-
линградчани са 13-ти
във временното кла-
сиране, само на две от
предпоследния, Бо-
тев” (Ихтиман) и оче-
видно ще положат
всички усилия да взе-
мат нещо от домакин-
ския си мач срещу „чу-
ковете”. Срещата е в
неделя, а началният и
час е 14,00 часа.

„ВАЛЯЦИТЕ” СРЕЩУ С „БАЛКАНСКИ КОТКИ”
Отборът на „Валяците” ще изиграе последния си мач от есенния

дял на първенството на ръгбистите. Пернишките състезатели ще
срещнат отбора на „Балкански котки” при гостуването си в Берко-
вица. До този момент от началото на първенството перничани имат
три победи от три мача – точно срещу „Балкански котки”, срещу
„Локомотив”(София) и „Варна”

ЮНОШИТЕ  НИ  ЩЕ ПЪТУВАТ ДО РАЗЛОГ
ЗА МАЧ С „ПИРИН”

Юношите волейболисти ще гостуват на „Пирин” (Разлог) в мач от
втория кръг на първенството на група 1 от шампионата на юношите
старша възраст. Перничани отстъпиха в първия си мач в зала „Крак-
ра” с 1:3 срещу „Славия”. Другите две двойки от този втори кръг
при юношите ще са „Септември” – „Левски боол” и „Марек” срещу
ЦСКА.

ГЪЛЪБИН СИ ТРЪГНАЛ САМ
Гълъбин Боевски напуснал Бразилия, без да предупреждава

представителите на българската дипломатическа мисия в южноаме-
риканската страна. Това е най-вероятната причина, поради която по-
солството не е подало информация в МВнР. Документите на Боев-
ски били уредени на 22 октомври - вторник, около 23 часа българско
време. Час и половина по-късно щангистът напуснал Бразилия, без
да информира нашия посланик там. Поради тази причина информа-
цията пристигнала в МВнР едва вчера. Никой от Външно обаче не се
нае да каже дали това се е случило преди или след пристигането на
Гълъбин в София.

Отборът на
„Струмска слава” има
тежко гостуване в не-
деля , когато ще играя
 на стадион „Орчо
войвода” срещу един
от добрите отбори в
Югозападната „В” ФГ
– Оборище (Панагюри-
ще). В последния мач
радомирци спечелиха
много ценна победа с
3:0 срещу „Септем-
ври” и могат да гле-
дат по-оптимистично

на мача. Домакините
са в лоша серия, след
като неочаквано загу-
биха с категоричното
1:5 домакинския си мач
срещу „Пирин” (Бла-
гоевград). Тежката за-
губа стана причина до-
сегашният треньор
Иван Маринов да бъде
сменен от Танчо Калпа-
ков. След това пана-
гюрци направиха ра-
венство ,0:0 срещу
„Места” в Хаджидимо-

„Струмска слава” ще
гостува на „Орчо войвода”

Старши -треньо -
рът на перничани
Юрий Васев няма да
може да разчита на
капитана на „Ми-
ньор” и основен плей-
мейкър на състава То-
мислав Павлов за гос-
туването в следва-

щия кръг от първенс-
твото на Югозапад-
ната „В” ФГ на „Чепи-
нец” във Велинград,
тъй като си изкара
пети жълти картон в
срещата от турнира
за Купата на ама-
тьорската лига сре-

во, а завчера отстъ-
пиха с 0:1 при гостува-
нето си в мача за Ку-
пата на страната в
Добрич на „Добружда”
и отпаднаха от тур-
нира. В  игра за „Обо-
рище” се завръща ка-
питанът Георги Ива-
нов – който изтърпя
наказанието си в мача
в Добрич. Под въпрос
за мача със съмнение
за разтегнати връзки
е Емил Петков.

ФУТБОЛЕН УИКЕНД



АПРОПО

Ïðîìåíè â Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàêàçàíèÿ
Окръжните съдилища – първа инстанция при дела по него

ДА НЕ СЕ КАХЪРЯТ ТОЛ-
КОВА НЯКОИ НАШЕНСКИ
КАПАЦИТЕТИ ПО ПОЛИ-
ТИЧЕСКИ НАУКИ, че в Ко-
вачевци щяло да стане

страшно. Страшното вече мина, вклю-
чително по телевизора. Вярно излезе,
че детският комплекс там е гара Раз-
пределителна за бежанците. Даже мал-
ка гаричка. Ето, още оня ден 19 души
от неканените гости са се вслушали в
гласа на общественото мнение и са си
взели багажа от комплекса, отпътувай-
ки в неизвестна посока. Казано мате-
матически – гъстотата на бежанския
проблем е разредена с десетина про-
цента. Така ако всеки ден по 19 души
се оттеглят достойно, съвсем скоро ще
забравим патакламите, още преди
някои политици да са си оформили пле-
доариите на националистическа вълна.
Въпросът е като едни си отиват, други
да не прииждат. Да не стане някакъв
пътникооборот като на Бузовата воде-
ница навремето. И ние да продължим
да мелим и да преливаме от пусто в
празно...

НЯКОИ ХОРА МАЙ ПОПРЕКАЛЯ-
ВАТ С ГЛЕДАНЕТО НА ЕКШЪНИ.
ДОТОЛКОВА ВЛИЗАТ в роля, че ста-
ват направо народни артисти и поли-
цейски любимци. Така един гастрольор
създал перфектната крадлива схема и
си действал точно като Брат Пит, който
обира банка с милиони. Влиза през
покрива, върши си работата и си изли-
за. За разлика от филмите със звезди
обаче, нашият човек от Благоевград-
ско е от скромен по-скромен. Прибира
само цигари и дребни стоки за еже-
дневна употреба. Даже на ракията не
посегнал. Такъв и да го съдиш, жал да
ти стане. Утре ще излезе, че съдът се
заяжда с него. За няколко кутии цига-
ри и една дупка в покрива на хипер-
маркета какво да му дадеш, освен не-
що условно? И да върне цигарите с
бандерол, а като мярка за превъзпита-
ние да ремонтира покрива на магазина.
По-важното е да забранят, ако може,
да гледа повече филми с обирджийска
тематика, щото Брат Пит е един.
Всякакви копия са нарушение на ав-
торските права , а в този смисъл на-
шият закон е твърде строг.

1225 октомври 2013 г.

Наглец краде в хипермаркет,
вмъквайки се през покрива

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски криминалисти пипнаха

крадец – гастрольор от Благоевград-
ско. Наглецът, който имал солидно кри-
минално досие  и бил добре познат на
органите на реда с измами, изнудване
и други кражби, пробли дупка в покри-
ва на голям хипермаркет в Радомир и
задигнал оттам различни марки цига-
ри. Задействалите се униформеии за-
почнали разследване и издирване на
криминалиста. И преди два дни го за-
копчали.

Установено е, че извършител на
кражбата е 44-годишният Н.А. от бла-
гоевградското село Падеж.

Мъжът е криминално проявен, познат
на органите на реда с измами, изнудва-
не и кражби. Работа по случая продъл-
жава.

риятно изменение в
правната сфера на
юридическото лице,
настъпило като не-
посредствена после-
дица от престъпле-
нието) и „непряка”
(придобитото в ре-
зултат на разпореж-
дане с предмета на
п р е с т ъ п л е н и е т о ;
вещта или имущес-
твото, придобити
чрез операция или
сделка с пряката обла-
га от престъпление-
то; вещта, в която е
т р а н с ф о р м и р а н а
пряката облага от
престъплението) об-
лага. Тази дефиниция
ще улесни значително
законодателя при пос-
ледващо определяне
на подлежащите за
отнемане в полза на
държавата имущес-
тва по реда на други
нормативни актове.
Предвижда се пром-
яна на родовата под-
съдност в производс-
твото. Като първа
инстанция по тези
дела ще действат ок-
ръжните съдилища по
седалището на юриди-
ческото лице, а като
въззивна ще се произ-
насят апелативните
съдилища. За юриди-
ческите лица, които
нямат седалище на
територията на Бъл-

гария, компетентен
да се произнесе ще е
Софийскиятградски
съд.

Съществен момент
на законопроекта е
въвеждането на прав-
на възможност за въ-
зобновяване на
производството ка-
то важна процесуал-
на гаранция за пра-
вилното приложение
на Закона и недопус-
кане на правни после-
дици от съдебни ак-
тове, постановени
при съществени по-
роци на волята на съ-
дебния орган. Искане
за възобновяване ще
може да прави съот-
ветният окръжен
прокурор, както и
юридическото лице,
на което е наложена
имуществена сан-
кции. В тези случаи
искането ще се раз-
глежда от друг със-
тав на съответния
апелативен съд, кой-
то ще действа като
контролно-отмени-
телна инстанция.
Подробно са описани
случаите, при които
може да се иска въ-
зобновяване на
п р о и з в о д с т в о т о .
Сред тях е и решение
на Европейския съд
по правата на човека
или на Съда на ЕС.

Любомира ПЕЛОВА
Правителството

одобри и предлага на
Народното събрание
да приеме промени в
Закона за администра-
тивните нарушения и
наказания, с които се
въвеждат ясни прави-
ла относно компетен-
тния съд по делата
срещу юридическите
лица, увеличаване на
налаганите санкции,
рационализиране на
разпоредбите относ-
но отнемането, от-
страняването на
празноти и несъот-
ветствия, които
препятстват прак-
тическото приложе-
ние на чл. 83а от Зако-
на. Предвижда се раз-
ширяване на кръга от
престъпления, извър-
шването на

които би могло да
бъде основание за
иницииране на произ-
водство, в случай че
престъплението е до-
вело до обогатяване

или е създало условия
за обогатяване на
юридическото лице.
Производство за на-
лагане на имуществе-
на санкция на съот-
ветното юридическо
лице ще може да се об-
разува и в случаите
на представяне на не-
верни сведения за по-
лучаване на кредит
или за получаване на
средства от европей-
ски фондове, при из-
бягване на установ-
яването или плащане-
то на данъчни задъл-
жения в големи разме-
ри чрез сделка с тър-
говско предприятие и
при общото длъжнос-
тно престъпление.

Петкратно се зави-
шава (от 100 000 лв.
на 500 000 лв.) макси-
малният размер на
имуществената сан-
кция, която може да
се наложи на юриди-
ческите лица в случаи-
те, в които реализи-
раната от тях в

следствие на прес-
тъпна дейност обла-
га е с неимуществен
характер или нейният
размер не може да бъ-
де установен.

Чувствително се
разширява обхватът
на предвидената до-
пълнителна санкцион-
на мярка за въздей-
ствие по отношение
на юридическите лица
– отнемането в полза
на държавата на обла-
гата, придобита
вследствие на прес-
тъплението, като се
предвижда да се отне-
мат не само преките,
но и всички непреки
облаги. За първи път
в законодателството
се предлага дефини-
ция на понятията
„пряка” (всяко благоп-

за тройното убий-
ство на Цветелин
Карпузов, Биляна
Кръстева и Кирил
Христов, които му
дължали пари.

Няма забравени
престъпления. Дори
да не се афишират
шумно, по всяко от
тях се работи усиле-
но, заяви вчера дирек-
торът на ОД на МВР
в Перник Георги Бо-
нев. Доказателство
за това е разкрития
въоръжен грабеж,
станал преди година и
половина в пункт на
Еврофутбол преди го-
дина и половина.

Работи се усилено и
по убийството на
Венцислав Димитров
– Мечан. Той бе разс-
трелян в края на май
т.г  пред собствено-
то му кафене „Лого”,
което след смъртта
му бе прекръстено на
„Венци”. Соченият за
авер на известния
обирджия Валентин
Кирилов-Пуйката, бе
убит с откос от ав-
томат “Калашников.
Пети месец полиция-
та издирва  екзекуто-
рът, който причака
34-годишния мъж

пред неговия бар и из-
стреля 19 куршума в
тялото му. По чудо
незасегната от кур-
шумите тогава оста-
на приятелката на
Венцислав -Сашка,
която се готвела да
се качи на предната
седалка на БМВ-то.
Мечан не е бил обвин-
яем или подсъдим по
наказателни дела от
2000 г. насам. В архи-
ва той фигурира еди-
нствено като свиде-
тел по делото срещу
лихваря и убиеца ре-
цидивист Станислав
Ангелов – Сиси, кой-
то е зад решетките

Няма заподозрян за бомбата...

Перник – домакин на
турнир по стрелба „Кракра”

Любомира ПЕЛОВА
Днес в Перник ще се официалното откри-

ване на Втория турнир по стрелба с писто-
лет. Турнирът е наречен „Кракра” и е под
патронажа на Главния секретар на МВР
главен комисар Светлозар Лазаров.

Официалното тържество на състезанието
ще е в салона на Областната дирекция на
полицията.

Закриването и награждаването се очаква
да бъдат около 16 часа, отново в сградата
на полицията.

Закопчаха криминално
проявени с „трева”

Пернишки охранителни полицаи задър-
жаха двама криминално проявени за при-
тежаване на наркотични вещества.

Акцията е проведена в центъра на града.
На улица „Кракра” били проверени 26-го-
дишният Д.П. и 39-годишният К.П. При вида
на униформените мъжете изхвърлили най-
лоново пликче, съдържащо суха зелена
листна маса. Двамата са били задържани и
друг път за притежаване на наркотици, а
по-младият е познат и с кражби, нанасяне
на средна телесна повреда и измама.

Наложено им е полицейско задържане
за срок от 24 часа и работата по изяснява-
не на случая продължава.
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Любомира ПЕЛОВА
Трънски полицаи

разкриха кражби от
селски къщи в района.

Преди около три
месеца и половина
неизвестни разбили
прозорци на първия
етаж на две къщи в
село Филиповци и из-
вършили кражба на
смесителни батерии,

телевизор и други
вещи. Органите на
реда предприели раз-
следване, в резултат
на което е устано-
вен извършителя. Из
чуждите имоти вър-
шал 25-годишният
перничанин С.Х., кой-
то е криминално
проявен, познат и с
други домови краж-

би. На 22 октомври
той е бил е обявен за
местно издирване.
След като го пипна-
ли, пернишките кри-
миналисти го преда-
ли на колегите си в
Трън.

Работата по цялос-
тното документира-
не на случаите про-
дължава.

Щракнаха белезниците на
апаш, обирал къщи в Трънско


