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Заложна къща”ПИК”

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се
в разликата!

на обитателя на имо-
та Стефчо Неделков.
Загиналият отдавна
живеел сам.

Засега все още се из-
ясняват причините
за трагедията, пот-
ресла града. Овъгле-
ният труп е закаран
в съдебна медецина –
Перник за аутопсия.

Миналата нощ пък
в Перник вилня по-
жар в търговия на
едро са перилни пре-
парати и козметни-
ка. Сигналът за лум-
налия огън в тър-
говския обект, нами-
ращ се над автогара-
та, е бил подаден на
телефон 112 около
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Горя и търговия на едро в Перник

Академични
слова

Академичните слова стана-
ха уличен шлагер. Зазвучаха фалцетно, ка-
руцарски и направо просташки. На висше-
то образование е нанесен удар, след кой-
то то направо е приравнено със средно
незавършено. Превръщането на ВУЗ-ове-
те в стачни полигони стана в началото
на академичната година. Което може да
значи, че тая година академиците ни ще
се преквалифицират в протестъри и ан-
типротестъри.

Хубав повод истинските протестъри
да потърсят знания извън родните алма-
матери.

Професията студент се сля с профе-
сията стачник, окупатор или направо на-
силник. Та като питаме един ден защо е
такова дереджето на нашите образовани
кадри – да си знаем отговора. Бъдещето
на нацията се превърна в грозно настоя-
ще. Улични тълпи, претендиращи да са
цвета на нацията, опозориха де що има
наченки на цивилизация в храмовете на
науката. Истинските академици изпадна-
ха в ролята на сини каски на ООН да уми-
ротворяват бесовете на опърничавите.
Който беше казал, че науката е слънце, да
си върне стиховете назад.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. прпмчца
Анастасия
Римлянка.

Св. мчци Клавдий
и Астерий

Любомира ПЕЛОВА
Пожар, избухнал в

къща в град Брезник
превърна във въглен
49-годишен самот-
ник. Угжасяващият
инцидент е станал
около 23 часа в не-
деля. Жители на гра-
да алармирали за вил-
неещи пламъци на
улица «Цвета Лумба-
рова». Пристигнали-
те на място екипи от
службите «Пожарна
безопасност и защи-
та на населението» в
Берзник и Перник ус-
пели да потушат лум-
налия огънт, но в пе-
пелището открили
овъглените останки

Стане ли
напечено -
само печените
оцеляват.

ЛАФ НА ДЕНЯ

70 - 240

Слънчево

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11
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ÄÀÐÅÍÈÅ ÎÒ ÁÅËÃÈß

ÍÎÂÈ ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ
ÏÎËÀÃÀÒ ÊËÅÒÂÀ

“ÌÈÍÜÎÐ” Ñ  ÏÎÁÅÄÀ
ÍÀÄ “×ÅÏÈÍÅÖ”

Социално заведение ще
откриват във Филиповци

Любомира ПЕЛОВА
По инициатива на пернишкото сдруже-

ние „Абланица” в трънското село Фили-
повци ще бъде открит Дневен център за
възрастни хора. За целта ще се използва
базата на бившето училище в селото,
което бе продадено преди време от общи-
на Трън срещу 100 000 лв.

За нуждите на дневния център ще бъ-
дат преустроени една двуетажна и две
едноетажни сгради. Ще се направи ре-
монт и на две едноетажни къщи в селото
и на складово помещение. Предвидено е
да бъдат ремонтирани покривите, да бъ-
дат поменети дограмите, а къщите – сани-
рани. Обновени ще бъдат и подовете, еле-
ктрическата инсталация, канализацията
и водопровода. Ще се изгражда и ото-
плителна инсталация. За нуждите на въз-
растните ще бъде закупено необходимо-
то оборудване.

3,30 часа.
Пристигналите на

място служители на
пожарната в Перник
потушили пламъци-
те. По данни на ма-
териално отговор-
ното лице на обекта
са изгорели козмети-
ка и перилни препара-
ти. Но размерът на
нанесените от огъ-
ня щети, както и
причината за пожара
засега са в процес на
установяване.

И по двата случая
са образувани досъ-
дебни производства,
криминалистите ра-
ботят по всички въз-
можни версии,

ло в стационара. Спо-
ред д-р Церовска бе-
жанката е знаела, че
носи плод с уврежда-
ния още от третия
месец на бременнос-
тта. Не е имала въз-
можност да я прекра-
ти най-вероятно, за-
щото по това време
е бягала през граници
от родината си, опи-
твайки се да спаси
своя живот и този на
трите останали де-
ца, които са настане-
ни в момента в лагера
в Ковачевци. В момен-

Зоя ИВАНОВА
Първото бебе, ро-

дено от настанена в
бежанския център в
Ковачевци сомалийка,
почина. Детето е би-
ло четвърта рожба
на 28-годишната май-
ка. То се е появило на
бял свят с тежки
малформации и е жив-
яло само няколко ми-
нути, поясни изпъл-
нителният директор
на МБАЛ „Рахила Анге-
лова” в Перник д-р
Вяра Церовска. Май-
ката все още е на лег-

Почина сомалийското бебе
та в бежанския лагер
в Ковачевци има още
40 родилки. Тяхнотко
състояние се следи
от медицински екип.

Д-р  Церовска до-
пълни, че  в инфек-
циозното отделение
на пернишкия ста-
ционар за настанени
още две деца на бе-
жанци, които са с ен-
тероколит. Няма дан-
ни да се се увеличили
болните от краста.
Случаите са три, но
всички болни са изо-
лирани.

„Днес предстои да
се чуем със здравия
министър, за да се
уточни как ще се из-
вършва заплащането
на дейността, който
ние осъществяваме
спрямо бежанците”,
допълни изпълнител-
ният директор на
здравното заведение.
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Дарителят обеща още дарения за здравното заведение

Спешната помощ
готова за протести

Зоя ИВАНОВА

Зоя ИВАНОВА
Вчера пернишката

болница получи част
от дарение, осигуре-
но от белгийска орга-
низация. В здравно-
то заведение прис-
тигнаха маски, ръка-
вици, престилки,
спринцовки, високо-
технологична инва-
лидна количка, дрехи
втора употреба за
хирургичния блок,
спални чаршафи, оде-
яла и пет болнични
легла с матраци. Да-
рението връчи на из-
пълнителния дирек-
тор на МБАЛ „Рахила
Ангелова” д-р Вяра
Церовска 78-годиш-
ният Марк Гофин,
който от повече от
двадесет години се
занимава с благотво-
рителност. Белгий-
ски пенсионер е бил в
Сомалия заедно с бел-
гийската армия, къ-
дето организирал
дистрибуция на хра-

ни. Извършвал е ху-
манитарни мисии в
Южна Америка, къде-
то построил  малка
фабрика за обработ-
ка на плодове. Пред-
приятието дарил по-
късно на работници-
те.  Дарявал дрехи
втора ръка и в Маро-
ко. Там заедно с 56 ле-
кари и медицински
сестри са направили
клиники в различни
градове в страната.
Помагал е и при об-
новяването на бол-
ница в Конго.

Марк Гофин научил
за Перник от хърват-
ски лекар и осъщес-
твил комуникация с
пернишката болница.
„Показах на господин
Марк Гофин нашата
болница и тези в
Брезник и Трън. Над-
яваме се и за в бъде-
ще да си сътрудни-
чим. С негова помощ
можем доста добре да
обзаведем определени

отделения”, заяви ди-
ректорът на МБАЛ
„Рахила Ангелова” д-р
Вяра Церовска.

Марк Гофин споде-
ли, че Перник много
му приличал на Белгия
в периода, когато се
затваряли заводи. Ми-
ните там пък били из-
несени предимно в Ки-

Пореден протест на
пернишките хигиенисти

Любомира ПЕЛОВА

Васил Михайлов в Перник
като “целомъдрен женкар”

Виктория СТАНКОВА
“Завещанието на це-

ломъдрения женкар”
от Анатолий Крим е
името на постановка-
та, която ще бъде иг-
рана на сцената на
драматичен театър
“Боян Дановски” . Пер-
нишките почитатели
на Мелпомена ще мо-
гат да гледат пред-
ставлението на 30 ок-
томври от 19 ча-
са.Постановката и
музикалната картина
са дело на ИВАЙЛО
ХРИСТОВ (гост) В ро-
лите ще се превъп-
лътят актьорите -
Васил МИХАЙЛОВ,Тиг-
ран ТОРОСЯН, Леонид
ЙОВЧЕВ,Гергана ДАН-
ДАНОВА, Лидия ИН-
ДЖОВА.

„ЗАВЕЩАНИЕТО НА
ЦЕЛОМЪДРЕНИЯ ЖЕН-
КАР” на Театър „БЪЛ-
ГАРСКА АРМИЯ” е по-
каната, която ВАСИЛ
МИХАЙЛОВ лично из-
праща до своите зри-
тели в ПЕРНИК. Него-
вият избор да от-
празнува и отбележи
своите 75 години на
сцената на живота…

75 години на сцена-

та на живота, над 60
години на сцената на
българския театър,
над 50 години на мал-
кия екран и в киното,
стотици роли, десет-
ки награди – са само
част от достой-
нствата на личнос-
тта, която стои зад
познатото на цяла
България име – ВАСИЛ
МИХАЙЛОВ.

Роден, кален и хил-
яди пъти изпитван в
аплаузите на своята
публика, големия ак-
тьор реши да отбеле-
жи годишнината си,
потопен във вълне-
нието на най-непод-
правените и честни
очи – тези на своите
зрители.

След като изигра
титаничните образи
на сцената на Театър
„БЪЛГАРСКА АРМИЯ”
– Васка Пепел от “На
Дъното” (1968), Лопа-
хин във “Вишнева гра-
дина” (1974), Дантон
в „Делото Дантон”
(1974),Стамболов във
“Величието и паде-
нието на Стефан
Стамболов” (1941),
Галоти в „Емилия Га-
лоти” (1996), Стария
Глауш в „Железния
светилник” (2011), а
също незабравимите
екранни превъплъще-
ния на Кубрат в “Хан
Аспарух” (1981), Капи-
тан Петко войвода
във “Капитан Петко
войвода” (1981), Хан
Крум в „Денят на вла-

детелите“(1986), Сю-
лейман ага във “Време
разделно” (1987), то-
зи път Васил Михай-
лов ще се срещне с по-
читателите си в об-
раза на Дон Жуан в
„ЗАВЩАНИЕТО НА ЦЕ-
ЛОМЪДРЕНИЯ ЖЕН-
КАР” от Анатолий
Крим, реж. Ивайло
Христов.

Спектакъл на Теа-
тър „БЪЛГАРСКА АР-
МИЯ”, в който тита-
на разгръща актьор-
ската си мощ и мъжка
същност в образа на
най-великия любовник
на всички времена. В
деликатното и хармо-
нично партньорство
на младите си колеги
– Гергана Данданова,
Лидия Инджова, Тиг-
ран Торосян и Леонид
Йовчев (гост), ВАСИЛ
МИХАЙЛОВ създава
един все още страс-
тен, мъжествен и во-
леви, но и същевре-
менно помъдрял об-
раз на Дон Жуан. Об-
раз чрез който, ак-
тьорът изповядва не
само философията
„на” и „за” любовта,
но също – филосо-
фията на личният си
житейски опит. Въл-
нуват отблясъците
на лично преживени
трепети, страсти,
възторзи и страда-
ния. Сякаш любовта е
намерила лик и глас,
през който да се из-
повяда в нозете на
публиката.

Лекарите от Спешна помощ са готови да
излязат на протест, съобщиха от Асоциа-
цията на работещите в спешната помощ.
Медиците поискаха бързи промени в секто-
ра. Според лекарите с 250 екипа и 130
спешни кабинета е невъзможно да има аде-
кватна спешна помощ и денонощно меди-
цинско обслужване. От асоциацията посо-
чиха, че в новата стратегия за спешната по-
мощ няма ясни правила. А работещите в
сектора пък имат неясен статут и твърде
ниско заплащане.

Фолклорен концерт
в Двореца

Виктория СТАНКОВА
В малкия салон на Двореца на културата

в Перник ще се състои концерт „Фолклорът
– настояще и бъдеще” на Народния оркес-
тър при ОК Дворец на културата с ръководи-
тел Венцислав Андонов. Проявата ще бъде
на 31 октомври оит 17.30 часа. Солисти на
концерта ще бъдат: Боряна Василева, Каро-
лина Василева и Детската фолклорна група
към АНПТ „Граовска младост” с ръководи-
тел Силвия Симеонова.

E-учебници пусна
издателство „Просвета”

Виктория СТАНКОВА
Всеки български първолак вече може да

има електронни учебници на компютъра си,
съобщават от издателство “Просвета.

За пръв път “Просвета” ще представи но-
вото си поколение електронни издания,
предназначени за работа вкъщи – за учени-
ците и за родителите. Най-късно до 1 ноем-
ври, Деня на будителите, издателството ще
предложи интернет достъп до своите еле-
ктронни учебници за 1. и 2. клас. Това ще
става срещу минимален годишен абона-
мент чрез сайта e-uchebnik.bg. Сайтът неп-
рекъснато ще се обогатява с електронни
уроци, с нови онлайн форми за обучение,
занимателни игри, тестови задачи с актуал-
ни новини за електронното образование. До
края на учебната година постепенно ще из-
лязат електронните учебници за останалите
предмети и класове до 7. клас, които ще се
ползват безплатно от учителите, преподава-
щи по хартиените учебници на “Просвета”.

Така България се нарежда сред най-нап-
редналите страни в Европа – много от далеч
по-богатите държави на континента ни не
могат да се похвалят с образователни про-
дукти на такова равнище за всеки малък
ученик.

Освен уроци от компютъра трябва и за-
бавление, казват от изданието и допълват:
На пазара излизат и първите две части на
дългоочакваната образователна игра “Май-
мунски приказки”. Нивото за 1. клас се на-
рича “Принцесата на Сундара”, а за 2. клас
– “Приключения в музея”. До няколко ме-
сеца ще са готови и останалите нива – за 3.,
4. и 5. клас. Философията е проста: докато
участва в истински електронен трилър, уче-
никът усъвършенства и затвърждава зна-
нията си.

тай заради евтината
работна ръка. На пер-
ничани обаче белгие-
цът препоръча да се
възползва от рудни-
ците, защото запла-
тите в страната ни
са ниски.

„За първи път съм
в България, това е ед-
но откритие за мен.

Можете да поискате
това, от което се
нуждаете, а ние ще се
опитаме да помог-
нем”, каза още Гофин,
който епо професия е
счетоводител. Той
допълни, че ще има
грижата за пернишка-
та болница да прис-
тигнат още дарения.

Служители на пернишката фирма по
чистота, бившата „Стройинженеринг”
протестираха вчера пред сградата на
общинската администрация в Перник.
Причаната за бунта е тривиална – от-
ново неизплатени трудови възнаграж-
дения. Работниците твърдят, работят
без пари от месец май насам. Спорлед
тях месечните преводи към дружес-
твото от  кметската управа са от по
50 000 лв. Това са крайно недостатъч-
ни суми, тъй като половината от парите
отивалш за гориво на машините, с ос-
таналите се закупували смазочни ма-
териали, части, нужни за ремонта на
техниката и се изчиствали задълже-
ния към НОИ. За заплати средства не
оставали, твърдяха вчера протестира-
щите.

Ситуацията е изключително тежка,
тъй като в дружеството работят пре-
димно хора от ромски произход с мно-
голюдни фамилии, за които въпросни-
те заплати са единствения приход. И
вчера част от улиците на Перник оста-
наха с неизвозени контейнери, затру-
пани с битови отпадъци, които гният
заради по-топлите дни на „циганското
лято”.

В града отдавна се прокрадва мне-
нието, че местната управа трябва да
последва примера на Радомир и да
прекрати договора със „Стройнижене-
ринг” заради калпаво свършената ра-
бота. Защото мръсотията в Перник не
е от вчера.
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Това става ясно от отговор, даден на народния представител Ирена Соколова

Оградата по
границата с Турция
готова до месеци

Зоя ИВАНОВА

Двама нови съветници
полагат клетва

Любомира ПЕЛОВА
Двама нови съветници ще положат клетва на

извънредното заседание на пернишкия Об-
щински съвет в четвъртък. На мястото на пода-
лия оставка соцлидер Ненко Темелков, напус-
кащ местния законодателен орган, след като
стана председател на Борда на директорите на
държавната компания „Автомагистрали”ЕАД и
назначение е несъвместимо със съветническо-
то място, влиза инж. Иван Петров, издател на
първия в региона частен ежедневник в.”Съпер-
ник”. Инж. Петров е баща на Антония Петрова
Бередин – „Мис България 2009” и „Мисис Ру-
сия 2012”. Той е 19-ти в червената съветничес-
ка листа. Петров вече има зад гърба си два съ-
ветнически мандата.

И второто попълнение в редиците на перниш-
ките избраници е от квотата на левите. Групата
на БСП и коалиция напуска д-р Татяна Ванге-
лова, която е шеф на местната структура на
Агенцията за безопасност на храните. Нейното
място заема Валентин Варадинов. Той е зевър-
шил българска филология в СУ „Св.Климент
Охридски”. Бил е два мандата кмет на пер-
нишкото село Витановци. Работил е осем годи-
ни като журналист, десет години е навъртял ка-
то преподавател по български език и литерату-
ра в Професионалната гимназия по облекло и
туризъм „Св.Иван Рилски” в града. Варадинов
също не е новак като съветник. Той е бил член
на ОбС през мандата 2003 – 2007 година.

„Чушките” пак играят
„Далавера за леваци”

Виктория СТАНКОВА
Комедията „Далавера за леваци”  на Мла-

дежко театрално студио „Чушките” ще бъде
играна на 31 октомври от 19.00 ч. в салона на
Общински младежки дом. Билети можете да
закупите в младежкия дом и на вечерна каса.

„Далавера за леваци”  от Майкъл Куни е
блестящо написана комедия на ситуациите и
чудесно играна от театрално студио „Чушки-
те” .Младите актьори са изградили свежи и
цветни  комедийни образи, които публиката
аплодира с удоволствие. На сцената пак ще
видим - Здравко Георгиев, Анжелина Илиева,
Роберто Петков, Василена Попова, Явор Ла-
зов, Яна Георгиева, Лили Крумова, Божидар
Недялков, Даяна Николаева, Виктория Йорда-
нова.

Художествено осветление е на Владимир
Станков, а музикално оформление е дело на
Филип Петров, постановака - Васко Чушев.

Нова инициатива на МГЕРБ

Зоя ИВАНОВА
Десетки младежи от

структурата на
МГЕРБ-Перник изкачиха
връх Сирищнишка ру-
дина в Рудина планина
и поставиха обозначи-
телни табели за место-
положението на върха.
Инициативата беше
проведена  по предло-
жение на младежката
структура на ГЕРБ в
община Ковачевци.  По-
късно всички участва-
щи  си устроиха  пикни-
к в местността Свете-

на вода, на който при-
състваха членове на
общинското ръководс-
тво на ПП ГЕРБ.

„Щастлив съм, че
младежката структу-
ра се разраства и ста-
ва все по- активна. Над-
явам се и за напред
всички тези млади хора
да продължат със съ-
щия устрем и вдъхно-
вение да работят за
благото на обшината
и на цяла България ” –
заяви областния коор-
динатор на МГЕРБ-ПЕР-

Зоя ИВАНОВА
Шест организации -

са включение и приоб-
щени към работата
на правителствени-
те институции във
връзка с процеса на
адаптация към среда-
та в България на си-

рийските бежанци –
това е отговорил
вътрешния минис-
тър Цветлин Йовчев
на въпрос на народ-
ния представител от
Перник Ирена Соколо-
ва, съобщават от
пресцентъра на ПП

ГЕРБ. Въпросът зада-
ден от Соколова е :
„Колко и какви непра-
вителствени органи-
зации са включени и
приобщени към рабо-
тата на правителс-
твените институ-
ции във връзка с про-
цеса на адаптация
към средата в Бълга-
рия на сирийските бе-
жанци и какви мулти-
дисциплинарни екипи
работят “ на терен”
в бежанските цен-
трове с цел преодол-
яване на комуника-
ционната бариера, ак-
тивен процес на ин-
теграция и предот-
вратяване на капсу-
лирането на все по-
многобройната си-
рийска бежанска об-
щност?”

Отговорът в пис-
мен вид не е качен на

страницата на НС, но
от изпратеното до
Соколова копие става
ясно, че организации-
те са шест: БЧК, Вър-
ховен комисарят по
бежанците към ООН,
Български хелзинкски
комитет, НКФ “Кари-
тас” България, АСЕТ-
център и Съвет на
жените бежанки са ор-
ганизациите до мо-
мента, които пома-
гат спорадично. В та-
зи връзка във втор-
ник Ирена Соколова
организира среща в
НС с представители
на сирийската диаспо-
ра, с научната об-
щност работеща в
областта на поведен-
ческите и отношен-
ческите посредничес-
тва-БИОХ, НБУ и с
няколко големи Меж-
дународни НПО, рабо-

тещи за интеграция
на малцинствени гру-
пи, занимаващи се с
благотворителност
и работа с добровол-
ци. След въпроса на
Ирена Соколова изпра-
тен до вицепремиер
Цветлин Йовчев и
препоръката да по-
търсят съдействие-
то на множеството
готови да помогнат
НПО в Aгенция за бе-
жанците е проведена
среща с представите-
ли на някои организа-
ции. Те са излезнали с
общо решение да бъде
създаден  уебсайт,
който ще информира 
за новини, свързани с 
дейностите на рабо-
тещите екипи, и ще
набира още добровол-
ци и организации же-
лаещи да се включат в
работата.

НИК Денислав Захариев.
Това е първата ини-

циатива МГЕРБ- Кова-
чевци, която е най-но-
вата младежка струк-
тура в  областта. Тя
беше създадена в среда-
та на лятото тази го-
дина. За последните
няколко месеца в нейни-
те редици се вляха де-
сетки млади хора, кои-
то заявиха сериозни
амбиции да работят
както за развитието
на партията, така и на
самата община.

Откриха нов национален
телефон за правна помощ
Любомира ПЕЛОВА

Министърът на
правосъдието Зи-
наида Златанова
откри Национален
телефон за правна
помощ - 070018250.
На него 40 специал-
но обучени адвока-
ти ще дават без-
платни правни кон-
султации. Еди-
нствено ще се зап-
лаща цената на раз-
говора, каза минис-
тър Златанова.
Консултациите ще

продължават до 20
минути и ще могат
да се ползват от 9
до 17 часа през дел-
ничните дни.

Целта е да бъде
облекчен достъпът
до правосъдие на
гражданите в нерав-
ностойно социално
положение, уто-
чняват от право-
съдното министерс-
тво.Националното
бюро за правна по-
мощ открива и два
регионални центъра

за консултации във
Видин и Сливен. В
тях ще работят по-
вече от 20 адвока-
ти, които ще оси-
гуряват правна по-
мощ за хората в не-
равностойно поло-
жение. Услугите са
част от проект на
Националното бюро
за правна помощ, из-
вършващ се с фи-
нансовата подкрепа
на Норвежкия фи-
нансов механизъм
2009-2014 г.

В края на февруари се очаква окончател-
но да е завършена 107-километровата огра-
да по границата ни с Турция - телени заг-
раждения, които ще бъдат изградени по
протежение на този участък”, каза министъ-
рът на отбраната Ангел Найденов.

Стана ясно, че причината да се изгради
това съоръжение е силно пресеченият ре-
леф на местността, което затруднява въз-
можността да се наблюдава територията на
граничния участък и да се реагира своевре-
менно. Границата в момента в този участък
се пази с термонаблюдение и с гранични
полицейски части, които отговарят за това.

Една подобна задача в този момент е еди-
нствено по силите на въоръжените сили. То-
ва не влиза в противоречие със законовите
правомощия и отговорности на Българската
армия, защото има съответно формулирана
мисия за подпомагане на населението в
мирно време, подчерта Найденов

Президентът готов да
инициира промени в

Конституцията
Зоя ИВАНОВА

Президентът Росен Плевнелиев обяви, че
е готов да инициира промяна на Конститу-
цията, като посочи, че е важен подходът.
“Конституцията не може да се променя “на
парче”, ще изглеждаме несериозно, когато
за всяко конкретно искане променяме Кон-
ституцията”, каза държавният глава на дис-
кусията с граждани на тема “Ефективна и
справедлива съдебна система”. Това беше
втората от поредицата дебати под егидата
на президента в рамките на инициативата
му “Диалог с гражданите”. Първата диску-
сия беше по темата за пазарната икономи-
ка, а третата, която е планирана за края на
ноември, ще бъде свързана с медийната
свобода.

„Да, готов съм, но е важен подходът – от
уважение към институциите и към правова-
та държава – не “на парче”, посочи прези-
дентът. „Дебатите ще продължат, ще се под-
готвя добре и не изключвам възможността
да инициирам промени в българската Кон-
ституция“, каза Плевнелиев.

“България избра да бъде демократична
държава, член на ЕС. Демокрацията се ба-
зира на три важни фундамента – системата
на правораздаване, пазарната, а не олигар-
хичната икономика, и медиите – обективни,
а не зависими”, каза президентът Росен
Плевнелиев. Той коментира, че по тези три
фундамента президентската институция
има смелостта и куража да дебатира пред
очите на цялата нация и да се търсят заедно
решенията. „Вярвам, че стъпка по стъпка,
без революции, но в правилната посока, ще
стигнем много далече“, посочи президен-
тът. “Вярвам, че в България вече никой не
очаква да се появи поредният месия на бял
кон, за да ни реши проблемите. Убеден съм,
че правилният подход е да се посочват
проблемите и стъпка по стъпка да се търсят
техните решения и реализация в прозрачен
процес и в диалогичност с всеки”, каза
Плевнелиев.
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Според тях грижата за здравето на хората не е приоритет на управляващите

Зоя ИВАНОВА
Проблемите на

здравеопазването и
заложените средства
за него в проекто бю-
джета на страната за
следващата година
бяха тема на нарочна-
та пресконференция,
която дадоха в края
на миналата седмица
в столицата предста-
вители на няколко па-
циентски органица-
ции. Според тях уп-
равляващите лъжат,
че здравеопазването
е приоритет на влас-
тта. Д-р Станимир
Хасърджиев от На-
ционалната пациент-

ска организация от-
беляза, че в стратеги-
чески документи, съз-
дадени от правителс-
твото, е записано, че
разходите за здравео-
пазване могат да бъ-
дат оптимизирани,
като бъдат намалени.
Според него такъв
тип мислене не озна-
чава, че здравеопазва-
нето е приоритет, а
точно обратното.
Той отправи въпрос
към министъра на фи-
нансите Петър Чоба-
нов и премиера Пла-
мен Орешарски как
смятат да съживят
икономиката на стра-

ната без да се инвес-
тира в здравето на
гражданите, които
стават все по-болни и
все по-стари.

Д-р Хасърджиев съ-
що така напомни, че
пример за това, че
здравеопазването не
е приоритет е ситуа-
цията с бюджета на
НЗОК. Той отбеляза,
че при дефицит за
тази година от 161
млн. лв. от минис-
терството на фи-
нансите предлагат
бюджет за 2014 г.,
който е подобен на
този от 2013 г. Това
означава, че дефици-

83 на сто от площите
със слънчоглед са

вече ожънати
Силвия ГРИГОРОВА

Прибрана е близо 94% от реколтата от
царевицата в областта. Това информи-
раха от Областна дирекция „Земеде-
лие” в Перник. От засетите в региона
общо 7030 дка с тази култура, вече са
реколтирани 6 600 дка.

Първи с прибирането на царевицата
приключиха стопаните от Перник. От за-
сетите в общината 400 дка са получени
51 т продукция при 128 кг среден добив
от декар, който е най-ниския в областта.
Стопаните от Ковачевци също приклю-
чиха с прибирането на царевицата. От
засетите в общината 100 дка те са полу-
чили 44 т продукция при 440 кг среден
добив от декар, който се очертава да
бъде най-високия за региона.

Земеделските производители от Ра-
домир също приключиха с царевицата.
Те бяха засели най-много площи в ре-
гиона с тази култура- 3 505 дка, от които
получиха 1 403 т продукция при 400 кг
среден добив от декар.

Стопаните от Трън също прибраха ре-
колтата от царевицата. Тази година те
получиха 41 т продукция при 432 кг сре-
ден добив от декар, което е много доб-
ро постижение за общината с оглед на
природоклиматичните особености на то-
зи район. Според агроспециалистите от
Областната дирекция, очертава се тази
седмица да приключат с прибирането
на царевицата в Брезник. Там до мо-
мента са реколтирани 85.30% от засети-
те площи, от които са получени 912 т
продукция при 414кг среден добив от
декар. Стопаните от Земен също при-
вършват с прибирането на царевицата.

До момента 85.75% от засетите площи
са вече прибрани като от тях са получе-
ни 115 т продукция при 380 кг среден
добив от декар.

Според агроспециалистите, до момен-
та стопаните от областта са прибрали
общо 2 563т зърно при 388 кг среден до-
бив от декар.

На приключване е и жътвата на слън-
чогледа. Към 25 октомври в областта са
ожънати 83% от засетите общо 51 455
дка с тази култура. Първи приключиха
със слънчогледа стопаните от Ковачев-
ци. От засетите в общината 1 650 дка са
получени 299т продукция при 181 кг
среден добив от декар. Стопаните от
Перник също прибраха слънчогледа. От
засетите 6 500 дка те получиха 1 170 т
продукция при 180 кг среден добив от
декар. Земеделските производители от
Брезник, които са на второ място в ре-
гиона по засети площи със слънчоглед,
също успяха вече да го приберат. От за-
сетите 14 340 дка те получиха 2 868 т
зърно при 200 кг среден добив от декар,
който се очертава да е най-високия за
областта.

Стопаните от Трън също приключиха с
прибирането на слънчогледа. От засети-
те в общината 250 дка те получиха 37.5
т зърно при 150 кг среден добив от де-
кар, който се очертава да е най-ниския
в областта.

Единствени все още не са успели да
ожънат слънчогледа стопаните от Радо-
мир, които са засели и най-много площи
с тази култура- 28 715 дка.

До момента те са реколтирали 70% от
площите, от които са получили 3 591 т
зърно при 180 кг среден добив от декар.

Според агроспециалистите, до момен-
та стопаните от областта са получили 79
655 т зърно при 187 кг среден добив от
декар, който е по-висок като резултат в
сравнение с миналата година.

Земеделските производители от ре-
гиона прибраха на 100% реколтата от
картофите. От засадените в областта об-
що 4 216 дка са получени 8 109 т про-
дукция при 1923 кг среден добив от де-
кар. Най-висок среден добив тази годи-
на постигнаха стопаните от Трън- 2000
кг, а най-нисък добив имат стопаните от
Перник- 895кг.

„Подкрепа” иска увеличение на обещетението при безработица

тът догодина ще бъ-
де още 161 млн.лв.
или на касата няма да
достигнат 322
млн.лв. Според него
при недостиг на тол-
кова много пари тези
средства ще бъдат
спестени на много
сектори на здравео-
пазването. Ако това
стане, здравната сис-
тема ще катастро-
фира, категоричен бе
той. След това д-р Ха-
сърджиев напомни ду-
мите на министър д-
р Таня Андреева, че в
момента здравеопаз-
ването ни е на дъно-
то и попита как ще
излезе от това дъно
с дефицит от 322
млн. лв.

Д-р Хасърджиев зая-
ви, че здравеопазване-
то не може да е прио-
ритет на държава,
която не изпълнява
задълженията си и
дискриминира гражда-
ните си. Той напомни,
че от години държа-
вата внася в НЗОК ед-
на неголяма сума, коя-
то е за лечението на
близо 4 млн. граждани.
На всичкото отгоре
за голяма част от
тях тя внася само по-

Силвия ГРИГОРОВА
  КТ”Подкрепа” излезе с официална позиция по проек-

тозакона за бюджета на държавното обществено осигур-
яване за 2014г, което изпрати до медиите. В него се под-
чертава, че синдикатът категорично не приема проектоза-
кона за бюджета на държавното обществено осигурява-
не  за 2014 г. В документа се посочва:” Считаме, че с този
проект е пропусната възможността да се положи начало-
то на една цялостна и по- справедлива политика за усъ-
вършенстване на осигурителната система. Въпреки мно-
гократното настояване на КТ”Подкрепа”, промените са
изцяло в държавното обществено осигуряване и не се
предвиждат реформи в допълнителното пенсионно оси-
гуряване, където проблемите са изключително сериозни.
Вместо това, с част от предлаганите сега промени всъщ-
ност се отменят и „замразяват” само някои механизми и
мерки, въведени от предишното правителство в пенсион-
ното и краткосрочното осигуряване. „Замразяването” на
нарастването на възрастта и стажа за пенсиониране е
справедлива мярка, която се очакваше и подкрепяше от
нашата общественост. За съжаление, „замразяването” е
временно, за срок само от една година, като отсъства
ясно виждане какво ще се прави след това. Лансират се
необмислени идеи за повишаване на критериите за дос-
тъп до пенсия на базата на някакви, независещи от осигу-
рителното поведение на отделния човек критерии – сред-
на продължителност на живота, състояние на пазара на
труда, здравословното състояние на българските гражда-
ни и др. Освен това, предлага се замразяването да бъде
само за работещите при обичайни условия на труд, което
ще предизвика огромно недоволство и напрежение сред
миньори, металурзи, машиностроители, химици и други
работещи при условията на първа и втора категория труд.
Ето защо ние не можем да приемем и остро възразяваме
срещу дискриминационното отношение на управляващи-
те към работещите в тежки условия на труд и липсата на
стратегическо виждане за условията, при които ще се
пенсионират българите след 2015 г. КТ “Подкрепа” е
длъжна да предупреди правителството, че този подход
ще предизвика остро недоволство, противопоставяне в
обществото и масови протести, които ще застрашат со-
циалния мир в страната в разгара на зимата”. В позиция-
та на синдиката се посочва, че очакванията на пенсионе-
рите, че с въвеждането на „швейцарското правило” ще се
постигне справедливо и достойно актуализиране на пен-
сиите също не се сбъднали. Според профсъюза, в бюдже-

та на НОИ е „заложен взривоопасен механизъм за след-
ващата година, защото се предвижда минималната пен-
сия за осигурителен стаж и възраст да нарасне едва с
4.50 лв.(с 3% от 150 на 154.50 лв.), а максималната - с це-
ли 70 лв. (от 770 на 840 лв), т.е. с близо 16 пъти повече”.
Според „подкрепа” не трябва в такъв сложен момент да
се допуска подобна несправедливост спрямо нискодо-
ходните пенсионери. Според синдиката с проектозакона
за бюджета на ДОО за 2014 г. се правел несполучлив
опит да се промени една скандална разпоредба в Ко-
декса за социално осигуряване, съгласно която таванът
се отменя само за новоотпусканите след 1 януари 2014
г. пенсии.

В документа КТ “Подкрепа” настоява пред управлява-
щите да бъде увеличен минималният размер на обезще-
тението при безработица, което в продължение близо на
една петилетка е замразено на срамните  7.20 лв. за ра-
ботен ден. При средно 22 работни дни в месеца, разме-
рът на минималното месечно обезщетение на останалите
без работа е едва   158.40 лв. при приета от правителство-
то за следващата година линия на бедност от 251 лв.,
планирана минимална работна заплата от 340 лв. и пред-
виждана минимална пенсия за осигурителен стаж от 1
юли 2014 г. в размер на 154.50 лв.

Синдикатът оценява положително повишаването на
обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна
възраст до размера на планираната минимална заплата.
Според „Подкрепа” това било изолирана мярка, защото
родителите очакват и настояват за възстановяване на от-
мененото семейно подоходно облагане, отмяна на подо-
ходния критерий за получаване на семейни помощи за
деца, повишаване размера на помощите за деца и пред-
приемането на други мерки подпомагащи родителите
при отглеждането и възпитанието на децата.

 В позицията си КТ”Подкрепа” подчертава:”Ние при-
ветстваме мерките в осигурителния бюджет за повиша-
ване на пенсиите и добавките на учителите, изплащани
от Учителския пенсионен фонд. Считаме обаче, че пред-
срочното пенсиониране на другите категории осигурени
лица следва да се поеме от подобни браншови пенсион-
ни фондове, управлявани от НОИ”. Синдикатът обачеаз-
ява срещу утвърдилата се практика, проектобюджетът
на ДОО и съпътстващите го приложения да се предос-
тавят в последния момент и да се поставят социалните
партньори в остър недостиг на време за разглеждане и
обсъждане на бюджета в управителните им органи.

ловината от дължи-
мото – пенсионери,
деца и студенти.

Иван Димитров от
Федерация Български
пациентски форум
пък заяви, че всичко в
НЗОК се контролира
или се прави от Ми-
нистерството на фи-
нансите. Той даде за
пример предложение-
то на министерство-
то за бюджет на каса-
та за следващата го-
дина и напомни, че
той е бил показан са-
мо за сведение на над-
зорния съвет. След
това попита дали
надзорът e към НЗОК
или е надзор на финан-
совото министерс-
тво. Димитров също
така повтори инфор-
мацията от днес, че
има предложение на д-
р Андреева ръководс-
твото на касата да
не може да иска актуа-
лизация на бюджета,
а това да се прави са-
мо от МЗ и МФ. Той
потвърди думите на
д-р Хасърджиев, че
има текстове, според
които България ще
оптимизира разходи-
те си за здравеопазва-
не, като ги намали.
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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 - 46 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

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

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

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

КУПУВА:
1. ГАРСОНИЕРА, ИЗТОК - ДО 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК - ДО 35 000 ЛВ.
3. ТРИСТАЕН, ИЗТОК - ДО 50 000 ЛВ.
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, пл. Кракра, тх., пл., ет. 4, тер., 54 кв.м, ТЕЦ - 39 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2, 73 кв.м, тх., пл., таван, тер. - 33 500 евро
6. Двустайни, ИЦ, тх., пл., ТЕЦ, ет. 1,  тер. - 46 000 лв.
7. Двустаен, ИЦ, ет. 2, тх., пл., 2 тер., 64 кв.м, ТЕЦ - 42 000 лв.
8. Двустаен, ИЦ, РVС, тх., пл., тер., мазе, таван, 72 кв.м, ТЕЦ - 25 500 евро
9. Двустайни, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 32 800 лв.
10. Двустайни, Пашов, ет. 4, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.; 28 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт - 52 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, кв. Арката, ет. 5, 2 тер., вътрешен - 17 000 лв.
13. Тристаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, РVС, тер., отремонтиран - 43 000 евро
14. Тристаен, Център, ет. 3, тх., ТЕЦ, 3 тер., таван, мазе - 32 000 евро
15. Тристаен, ул. Струма, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 29 000 евро
16. Тристаен, Пашов, ет. 7/н/, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер., юг - 38 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 103 кв.м, дв. 340 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, кв. Ралица, РЗП: 216 кв.м, л.о., гараж, дв. 220 кв.м - 45 000 евро
19. Къща, кв. Ралица, дв. 387 кв.м, РЗП: 108 кв.м - 45 000 лв.
20. Къща, кв. Клепало РЗП: 144 кв.м., 2 гаража, дв. 470 кв.м. - 54 000 лв.
21. Хоризонтален близнак, кв. Клепало,
РЗП: 190 кв.м,  л.о., отремонтиран, дв. 190 кв.м - 85 000 лв.
22. Търговски обект, Ид.ц., 127 кв.м, тх., пл., голяма витрина - 174 000 лв.
23. Парцел, Драгановец, 330 кв.м, ъглов, асфалтов достъп - 11 900 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.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер. - 42 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Албените, ТЕЦ, напълно обзаведена - 210 лв.
2. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 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/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
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
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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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕНТ
с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Продавам  пиролизно котле за отопление,
60KW – тел. 0887/88 40 95

работа

наем

разни

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Изток, Лом, ет. 5, ТЕЦ - 120 лв.
2. Двустаен, Изток, юг, след ремонт - 150 лв.
3. 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/
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1. Тристаен, ул. Вардар, 95 кв. м,
ет. 3, тх., ТЕЦ, отличен - 50 000 евро

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

1. Двустаен, Изток, ет. 2, тх.,
пл., ТЕЦ, тер. - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Ю. Гагарин, ет. 2,

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

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

Собственик
продава:
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Клисарова критикува
окупацията:

ВУЗ-овете не са за политика
Министърът на образованието и науката

Анелия Клисарова заяви по повод студент-
ската окупация, че не бива да се прави поли-
тика в университетите.

В Шумен министърът коментира, че студен-
тите са млади, образовани хора и трябва да
изразяват своята гражданска позиция, а как
да я изразяват е лично право на избор, но не
бива да се нарушават правата и на другите с
позиция.

На въпрос дали може да повлияе, за да има
учебен процес в Софийския университет, тя
обясни, че решение как да се действа в тази
ситуация трябва да вземе Ректорският съвет
на СУ.

Клисарова смята, че така трябва да се орга-
низират нещата, че учебният процес да не
прекъсва, и допълни, че има готовност да се
срещне с протестиращите студенти.

Днес студентската окупация достигна НАТ-
ФИЗ, НБУ и Медицинския университет и изле-
зе извън София - протест вече има във Вели-
котърновския университет.

Вчера премиерът Пламен Орешарски каза,
че е готов да се срещне с окупаторите на Рек-
тората.

Те обаче поставиха условия срещата да се
проведе в Софийския университет, да се из-
лъчва на живо, а модератор да е омбудсманът
Константин Пенчев.

Орешарски каза още, че разбира протеста
и той самият като университетски преподава-
тел бил подкрепил протестите на студентите
си в началото на 90-те години. Но сега призова
да не се задълбочава хаосът, който властвал
в страната от началото на годината.

Константин Пенчев прие да е модератор
при среща между студентите и премиера.

Депутатът от БСП Янаки Стоилов пък ко-
ментира, че окупаторите на Софийския уни-
верситет са изостанали от днешното време.

ДСБ пък призова МВР и прокуратурата да
разследват и разкрият “извършителите и под-
будителите от БСП и “Атака” на безпрецеден-
тните набези в Софийския университет” вче-
ра.

Росен Плевнелиев сезира
Конституционния съд за Пеевски
Президентът сезира Конституционния съд (КС) с

искане за обявяване за противоконституционно ре-
шението на парламента от 19 юни, с което отмени
избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС от
14 юни.

Според Росен Плевнелиев решението на Народно-
то събрание е в противоречие с основни принципи,
предвидени в Конституцията, съобщиха от прессек-
ретариата на “Дондуков 2”. 

“Конституцията и останалите закони въвеждат
мандатност за публични органи, с което създават за-
щитен механизъм на демокрацията. Мандатът на ор-
ган не може да бъде прекратен предсрочно на база
субективна преценка. Той може да бъде прекратен
предсрочно само на основания, предвидени в Кон-
ституцията или закон. Такива основания в случая
няма”, аргументира се държавният глава.

Той отправя към КС и искане да бъде дадено за-
дължително тълкуване от кой момент се прекратяват
пълномощията на депутат, когато той бъде избиран
от парламента на друга длъжност и е встъпил в нея с
полагане на клетва.

Според Плевнелиев следва да се приеме, че реше-
нието на парламента, с което избира свой член на
друга държавна длъжност, след като има и волеизя-
вление на народния представител, е основанието за
прекратяване на пълномощията му като такъв.

На 8 октомври мнозинството в КС отхвърли иска-
нето на 96 депутати от ГЕРБ за предсрочно прекрат-
яване пълномощията на Делян Пеевски на основа-
ние несъвместимост на положението му като депутат
с поста председател на ДАНС.

Повечето конституционни съдии сметнаха, че с от-
теглянето си от поста в агенцията, той на практика е
предприел действия по отстраняване на
несъвместимостта, която е възникнала с избора му.

Въпреки решението на КС обаче, депутатът от ДПС
продължава да не идва в парламента.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 39
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. 17
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 40
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Африка
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Излъжи ме" - сериал, с. 3, еп. 3
01:00"Трета смяна" - сериал, с.2, еп. 6
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Търси се…" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"Езел" - сериен филм
13:00Новините на Нова
13:30"1001 нощ" - сериен филм
15:00"Готова на всичко" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:10"Часът на Милен Цветков"
17:00"Марс и Венера"
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
21:00"Ол инклузив" - забавно предаване
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
23:45ВИП БРАДЪР 2013 - реалити шоу
00:15"Момчетата на Пи Джей" - сериен
филм, 3 сезон
01:15"Сделка или не"
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Дързост и красота /3256 епизод/п/
06:30Денят започва
09:00По света и у нас
09:10Денят започва с Култура
10:00По света и у нас
10:10Денят отблизо с Мария
11:30Бързо, лесно, вкусно
12:00По света и у нас
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/373 епизод/
15:10Бурен свят тв филм/20 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед
16:50Тени
18:45Фамилията Щраус тв филм
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Референдум
22:00Открито с Валя Ахчиева
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Падащи небеса тв филм /8 епизод/
23:45Ретро следобед
00:15Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:00Фамилията Щраус тв филм /6
епизод/п/
01:55По света и у нас /п от 20:00/
02:40Референдум /п/
03:40Открито с Валя Ахчиева /п/
04:25Падащи небеса тв филм /8 епизод/
п /

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Ще се наложи всич-

ко да пипнете със
собствените си ръце. Следобед ще
трябва да се погрижите за някои
роднински ангажименти.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще сте доста само-

надеяни. Това е хубаво
по принцип, но не и ако нагрубявате
твърде много хората заради собс-
твеното си его.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Един спокоен есе-

нен ден от онези,
които се водят “дъждовни”, сиреч
ще отложите работата за друг път.
Правете днес любимите си неща.

РАКРАКРАКРАКРАК
Днес ще ви слушат

без излишни спорове,
така че можете да прокарате ваша-
та линия, а и да направите неща, кои-
то все отлагате.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Нищо, че времето е

есенно, на душата ви
ще е празнично. Не се

з а - тормозявайте с неща,
които са ви неприятни или се опи-
тайте да ги направите по-приятни.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Ще ви се иска просто

да си останете в къщи и
да се поглезите. Общо взето един
мързелив ден, в който ще ви се иска
никой да не ви закача.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще се опитате да

разчупите рутината
като направите нещо ново или
пък тръгнете на пазар и купите
неща, които са ви абсолютни не-

нужни.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Добре ще се чувс-

твате днес, нищо няма да може да
ви притесни. Е, ще има някои изне-
надващи неща, но те може само да

ви забавляват.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Това с грижата за

вас е по-скоро прин-
цип, но приятни занимания по-
скоро ги пренебрегвате в името

на нещо, понякога
неоправдано.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Днес до обяд ще сте заети да

подреждате разни неща, за които
все не намирате време. След обед
нещата ще добият по-различен

характер.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Няма да търпите

намеса в личните ви дела или ос-
порване на мнението ви, така не

се работи лесно.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Прекалено много не-

ща сте планирали за
днешния ден, дано имате доста-
тъчно време, а и да не се изпари
желанието ви, за да ги свършите.

З  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  Д
№ 1506№ 1506№ 1506№ 1506№ 1506

гр. Перник 25.10.2013 г..гр. Перник 25.10.2013 г..гр. Перник 25.10.2013 г..гр. Перник 25.10.2013 г..гр. Перник 25.10.2013 г..
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
НАРЕЖДАМНАРЕЖДАМНАРЕЖДАМНАРЕЖДАМНАРЕЖДАМ
Да се заличат от Заповед № 1347 от дата 03.10.2013г. от т. 65, следните имоти с № №
003002 - 2.330 дка. – нива V² кат.
003006 - 3.060 дка. – нива V² кат.
003016 - 2.140 дка. – нива V² кат
003085 - 11.220 дка. – пасище
003087 - 1.030 дка. – ливада V кат.
003088 - 1.150 дка. – ливада V кат
009299 - 2.360 дка. – ливада V кат.,  намиращи се в землището на с Богданов дол, Община Перник.
Началната тръжна цена по т. 65 се изменя и от 3682,95 лв. става 3570,04 лв. годишно
МОТИВИМОТИВИМОТИВИМОТИВИМОТИВИ
Земеделските имоти №№ 003002 - 2.330 дка. – нива V² кат., 003006 - 3.060 дка. – нива V² кат, 003016 - 2.140

дка. – нива V² кат, 003085 - 11.220 дка. – пасище, 003087 - 1.030 дка. – ливада V кат., 003088 - 1.150 дка. – лива-
да V кат., 009299 - 2.360 дка. – ливада V кат., описани в т. 65 от горецитираната Заповед № 1347/03.10.2013г.
са  описани в т. 64 на същата заповед.

Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № 1347/ 03.10.2013г. на Кмета на Община Перник.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмета П. Първанов.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от публикуването и чрез Кмета на Община Перник

пред Пернишки административен съд.
 КМЕТ: /Р. Янакиева

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2000

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

З  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  ДЗ  А  П  О  В  Е  Д
№  1517№  1517№  1517№  1517№  1517

гр. Перник  28.10. 2013 г..гр. Перник  28.10. 2013 г..гр. Перник  28.10. 2013 г..гр. Перник  28.10. 2013 г..гр. Перник  28.10. 2013 г..
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
НАРЕЖДАМНАРЕЖДАМНАРЕЖДАМНАРЕЖДАМНАРЕЖДАМ
Да се заличи от Заповед № 1347 от дата 03.10.2013 г. от т. 70, следния обект - част от имот с №  000046 -

12,500 дка.- пасище,  намиращ се в землището на с  Ярджиловци, Община Перник. Остава имот № 000174 – 4,030
дка

Началната тръжна цена по т. 70 се изменя и от 31,06 лв. става 8,06 лв. годишно
МОТИВИМОТИВИМОТИВИМОТИВИМОТИВИ
Върху земеделският имот №  000046 - 12,500 дка.  е изграден параклис, прилежащи към него сгради, навес и бе-

тонна площадка за провеждане на събори и тържества.
Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № 1347/ 03.10.2013г. на Кмета на Община Перник.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от публикуването и чрез Кмета на Община Перник пред

Пернишки административен съд.
Вр. ИД КМЕТ:   /съгл. зап. № 1500/ 25.10.2013 г.

на Кмета на Община Перник/
/П. Първанов/

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.
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Яне АНЕСТИЕВ

„Ìèíüîð” íàäèãðà „×åïèíåö” âúâ Âåëèíãðàä
Три греди за  „чуковете”, две от тях на дебютанта Габаров

Страницата подготви Яне Анестиев

пробив на Христо Га-
баров, завършил с два
последователни него-
ви удара към вратата
на домакините.Пър-
вият му удар е отра-
зен от вратаря на до-
макините Станислав
Томов, а при втория
топката се е отбила
в гредата. Третата
греда е дело отново
на Габаров, който от
40 метра е разтресъл
напречната греда. Го-
лът е отбелязал Ад-
риан Олегов, който за
втори пореден мач
от първенството по-
разява мрежата на
противника след като
вкара и на „Сливниш-
ки герой“. Попадение-
то е паднало в 82-та
минута след центри-
ране на Даниел Стефа-
нов, когато в наказа-

перничани се разигра-
ха и топката успя на
три пъти да разтресе
гредите на вратата
на домакините. Пър-
вият път това стана
от фаул в 63-та мину-
та, последва хубав

телното поле на „Че-
пинец” са нападали
няколко състезатели,
а Олегов се е оказал
най-съобразителен.
Старши-треньорът
на отбора Юрий Ва-
сев заяви, че е доволен
от старанието и раз-
даването на момчета-
та. Според него отбо-
рът на „Чепинец“ е
добре организиран със
седем-осем футболис-
ти, играли в „А“ и „Б“
група. Липсата на точ-
ки за домакините  спо-
ред него  е заради къс-
ното селекциониране
на отбора от Велин-
град. Юрий Васев е до-
волен и от дебюта на
Христо Габаров и Янчо
Андреев , като и двама-
та са започнали мача 
като титуляри, а Габа-
ров го  е изиграл целия.

Отборът на „Ми-
ньор“ спечели госту-
ването си на „Чепине-
ц“ в мач,завършил при
резултат 0:1. През
първото полувреме и
двата отбора бяха по
предпазливи. Домаки-

ните имаха възмож-
ност да поведат в 6-
та минута, когато
удар на Христо Ста-
лев затрудни вратаря
на „чуковете” Нико-
лай Младенов. През
второто полувреме

Милка Михайлова стана
трета на Балканиадата

Пернишката лекоатлетка Милка Ми-
хайлова се нареди трета в маратона,
валиден за Балканско първенство в
Подгорица(Черна гора) с време от
2.56:0 часа. Българинът Йоло Николов
пък се наложи в битката за титлата на
полуострова с личен рекорд от 2.19:38
часа. Неговото най-добро постижение
до момента беше 2.23:25 часа от мара-
тона на София на 6 октомври, когато
спечели и държавната титла на Бълга-
рия в дисциплината. Иван Попов спе-
чели второто място в състезанието на
18 км с 68:30 мин, където Митко Ценов
стана четвърти.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ
11-ТИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

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

КЛАСИРАНЕ:
1.Пирин                 28:2            29 т.
2.Сливн.герой      25:8            28
3.Перун                  20:7            25
4.Миньор               23:7            22
5.Оборище           18:11           20
6.Вихрен               14:12           19
7.Места                  11:12           16
8.Балкан              16:17             16
9.Велбъжд          11:12             14
10.Беласица        12:12            13
11.Стр.слава         9:13             11
12.Германея         8:15             11
13.Ботев               9:22               9
14.Чепинец          8:21               8
15.Спортист         12:20            6
16.Септември      3:36              3

„Струмска слава”
се издъни в края

Отборът на „Струмска слава” издър-
жа 85 минути на стадион „Орчо войво-
да” в Панагюрище на напъните на до-
макините  от „Оборище” (Панагюрище)
да  вкарат гол и пусна две попадения
в последните пет минути на мача. Го-
ловете за отбора на Танчо Калпаков
вкараха Аргиров в 85-та минута и Ла-
чов в 88-та. Това беше шестата победа
на отбора на „Оборище” от началото
на първенството и шестата загуба на
радомирци. Със спечелените три точки
отборът от Панагюрище се изкачи на
петото място във временното класира-
не с актив от 20 точки, на две от „Ми-
ньор”. „Струмска слава” се остана на
единадесетото място в подреждането
с актив от 11 точки.

лентин Братоев (17
атаки, 2 блокади) и
Венцеслав Симеонов
(16 атаки, 3 блока-
ди).  Братоев записа
и 50% добро посре-
щане.  Брезнишкият
център Светослав
Гоцев игра в първи-
те четири гейма и
отбеляза 6 точки (1
ас, 2 атаки, 3 блока-
ди).  Другият бъл-
гарски център във
Фрийдрихсхафен –
Виктор Йосифов,
влезе в игра от ъгъ-
ла през втория гейм

Слави Гоцев титуляр„Фридрийхсхафен” пада

Отборът на „Ми-
ньор” при юношите
старша възраст до-
пусна втора поредна
загуба от  началото
на първенството в
първа група в тази
възраст. Миньорци
загубиха с 0:3 от „Пи-
рин” в Разлог в мач, в
който в първия гейм
са водили с 21:16, но
са допуснали обрат
до 25:23 за домакини-
те. В останалите два
гейма домакините са
спечелили с 25:11 и
25:20. Старши-тре-
ньорът на отбора в
тази възраст Мирос-
лав Илиев сподели, че
тази година четири-
ма състезатели – раз-

пределител, посре-
щач, либеро и центра-
лен блокировач, от
основната шестица
са родени през 1998
година, при разреше-
ни състезатели, роде-
ни до 1995 година. „
Отборът на „Марек
Юнион-Ивкони” (Дуп-
ница) надигра като
домакин ЦСКА (Со-
фия) с 3:2  в дупниш-
ката зала „Спортна”,
при старта си в Пър-
ва група от шампио-
ната за юноши стар-
ша възраст. Така мла-
дите волейболисти
на „Марек” старти-
раха с успех в шам-
пионата, след като в
първия кръг почиваха

поради ротационния
принцип. Въпреки за-
губата Червените
пък продължават да
оглавяват класиране-
то в потока с 5 точ-
ки. В третия мач
„Левски боол” спечели
срещу „Септем-
ври”(Сф) с 3:0 (25:20,
25:21, 25:23).

Младите волейболисти
регистрираха втора загуба

Фрийдрихсхафен
(Фридрихсхафен) ин-
касира втора поред-
на загуба с тайбрек
в мъжката Бундесли-
га на Германия.  Този
път у дома, отбо-
рът с четирима бъл-
гари в състава си
отстъпи в дербито
срещу Дженерали Ха-
хинг (Унтерхахинг) с
2:3 (23:25, 25:18,
22:25, 25:23, 12:15)
след 2 часа и 7 мину-
ти игра.Топреализа-
тори на мача с по 19
точки станаха Ва-

и остана в основна-
та седморка за пос-
ледните три.  Той
завърши с 5 точки
(3 аса, 1 атака, 1
блокада).Във времен-
ното класиране
Фрийдрихсхафен е
на шесто място с 5
точки от 3 мача,
изоставайки на 3
точки от лидера Ин-
герсол Бюл (Бюл). 
Следващият мач на
отбора е като гост
на РВЕ Волейс Бот-
роп (Ботроп) на 2
ноември.
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Обичани певци пеят за възстановяване на манастира “Св. Арх. Михаил”

ЧЕТИРИДЕСЕТ БРЕМЕННИ
БЕЖАНКИ ВНАСЯТ ДЕ-
МОГРАФСКИ ОПТИМИЗЪМ
на фона на стряскащите ста-
тистики за обезлюдяването

на десетки български села. Статистика-
та за бременните чужденки е не по-мал-
ко стряскаща, но може да мине в гра-
фата на положителните. Ако тия жени
просто не приемат детския комплекс в
Ковачевци като гара Разпределителна
и рекат да останат там, скоро пред мес-
тната власт ще се отвори сложен казус.
А именно – ще получат ли двойно граж-
данство бъдещите новородени азиат-
ско-африкански отрочета и ще бъдат ли
вписани в местните регистри за прираст
на населението? В модерния свят е
престижно да имаш двойно гражданс-
тво. Да погледнем само няколко наши
милиардери в Америка, които като си
дойдат, все се просълзяват за българ-
ските си корени, че даже и инвестират
тука. Да видим сега кой ще се просълзи
пред бъдещите ганайски и български
граждани. Ето тест достойни ли сме за
Шенген. И друго – кой ще кръщава бе-
бетата, при положение, че длъжността
ритуалчик, така популярна навремето в
кметствата, отдавна е заличена от щат-
ното. Та затова може би бежанските
центрове трябва да бъдат префункцио-
нирани в родилни отделения с всичките
им удобства. Положението е такова, че
почти всяка бежанка е бременна, кол-
кото и да не й личи. Останалото е демог-
рафски проблем. Не на сирийците, на
българите.

ТАЯ КРАЖБА НА АЛУМИНИЕВА
ВРАТА ОТ ВХОД НА ЖИЛИЩЕН
БЛОК ДАНО НЕ Е ЛОШ ЗНАК. Че на-
последък бая блокове наслагаха в крак
с новото време модерни ПВЦ-дограми
на общите части. Уплътнението е по-доб-
ро, топлината не се губи, но може да из-
лезе, че ще загуби цялата дограма.
Крадците не подбират. Видят ли слаб
контрол около блока, може и да обе-
зкостят входните му части. Къде за алу-
миний, къде за желязо, къде за плас-
тмаса – все е пари от Вторични. Може би
трябва да се върне модата на дървените
порти, та да се озапти това крадливо
племе.

1229 октомври 2013 г.

Закопчаха апаш,
задигнал вратата на блок

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки по-

лицаи задържа-
ха криминално
проявен за
кражба.

Преди два
дни във Второ
районно управ-
ление «Поли-

ция» в Перник е бил подаден сигнал от
граждани, че неизвестен е демонтирал
алуминиева врата от входа на жили-
щен блок на ул. „Благой Гебрев”. Орга-
ните на реда реагирали незабавно и с
помощта на живущи бил задържан из-
вършителя. Оказало се, че алуминие-
вата дограма е демонтирал криминално
проявеният жител на областния град
Р.И. на 28 години.

Започнато е досъдебно производс-
тво и работата продължава.

ран инициативен ко-
митет от родолюби-
ви българи, които ра-
ботят в тази посока.
Открита е и сметка
за дарения, по която
вече са постъпвали
пари. Строително-ре-
монтни работи по
сградата на черквата
се извършват и в мо-
мента.

Манастирът “Св.
Арх. Михаил” в гр.
Трън  е разположен
край живописното
ждрело на река Ерма.
Светата обител била
построена през Вто-
рото българско царс-
тво. Смята се, че е
връстник на Поганов-
ския и Одоровския ма-
настир. През Осман-
ското владичество
манастирът е бил ва-
жен културен и прос-
ветен център. Сведе-
ния за него намираме

Любомира ПЕЛОВА
Обичани български

певци се включват в
дарителска кампания
за възстановяването
на уникалния трънски
манастир „Св.Архан-
гел Михаил”. В концер-
та за събиране на
средства за възста-
новяването на ценния
исторически и култу-
рен паметник ще уча-
стват Ваня Костова,
Боян Михайлов, Васко
Кръпката, Гуна Ивано-
ва, Ива и Велислава
Костадинови, Але-
ксандра Александрова
и Юлиян Асенов.
Кампанията се про-
вежда под патронажа
на областния управи-
тел на Перник Михаил
Михайлов.

Концертът ще се
проведе в навечерие-
то на храмовия праз-
ник на манастира на 6
ноември в Двореца на
културата в Перник с
начален час 18, 00 ч.
Идеята за благотво-
рителната изява е на
обичаната българска
певица Ваня Костова.
Подкрепили я синът й

Боян Михайлов, Васко
Кръпката, чийто ко-
рен е от Трънско, Гуна
Иванова, която също
е свързана емоционал-
но с този край и ней-
ните внучки Ива и Ве-
лислава. В концерта
ще участват и млади-
те изпълнители Але-
ксандра Александрова
и Юлиян Асенов, кои-
то са родени в близ-
кия Радомир и уверено
вървят по пътя към
голямата музикална
сцена.

Идеята бе подкрепе-
на от областния упра-
вител на Перник Ми-
хаил Михайлов, който
даде рамо на инициа-
тивата. И той, както
и участвиците в кон-
церта са единодушни,
че това е само начала-
то на мащабна кампа-
ния, която трябва да
доведе до пълното
възстановяване не са-
мо на манастира “Св.
Арх. Михаил” в Трън, а
и на други манастири
в околността. Вече
има хора, които са зая-
вили готовност да
направят дарения за

Трънския манастир.
Имената на всички да-
рители ще бъдат впи-
сани в книга, която се
изработва по идея на
областния управител
на Перник Михаил Ми-
хайлов и ще стане
притежание на манас-
тира.

Това не е първата
кампания за възста-
новяване на ценния
културен паметник.
От години е сформи-

още при Константин
Иречек.

Много легенди и
предания витаят по
тези земи. Като това
за монаха Йосиф и кра-
сивата девойка Дари-
на. За да събере двама-
та влюбени, Св. Арх.
Михаил разсякъл на
две скалата и пресу-
шил езерото, което
ги разделяло. Явил се
в съня на Йосиф и му
рекъл: “Твоят път е
към

любовта.” Смята
се, че тук се е укривал
и Апостолът на сво-
бодата Васил Левски.

Манастирът  е опо-
жаряван и въздиган
отново няколко пъ-
ти. Днес от него е за-
пазена само черквата.
В нея личат три слоя
стенописи, най-ста-
рият от които е от
14 - 15 век.

Стотици дела пред прекратяване заради проточено разследване
Стотици дела са пред прекратяване заради дълго проточило се разследване Алексей Петров е сред обвиняемите,

които са подали молба делата срещу тях да бъдат внесени в съда или прекратени. Искането му се отнася за разследва-
не за организирана престъпна група, наблюдавано от Специализираната прокуратура. Соченият за лидер на “Окто-
под”, по думите на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, има и дело в съда, което също е доникъде.

Лидерът на социалистите Сергей Станишев преди дни също поиска прекратяване или внасяне в съда на делото сре-
щу него за седемте изгубени секретни документа, образувано през 2010 г.

Петров и Станишев се възползват от възстановената през август забрана в Наказателнопроцесуалния кодекс да има
“вечни обвиняеми”. От нея ще се възползват разследвани за организирана престъпност, пране на пари, укриване на да-
нъци, измами, подкуп, престъпления по служба, присвояване.

Магистрати обясниха, че това са разследвания, които обичайно вървят трудно и често обвиненията не издържат в съ-
да. Според информация от Софийския градски съд, Софийския районен съд, Окръжния съд в Пловдив и специализира-
ния наказателен съд, само два месеца след промяната в НПК тези четири съдилища са сезирани от 45 души, които ис-
кат делата им да спрат да се бавят.

Може да се предположи, че молбите са стотици в десетките съдилища в цялата страна. От Върховната касационна
прокуратура обясниха, че все още нямат обобщена статистика за всички обвиняеми, които са се възползвали от пром-
яната в закона.

Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор, обясни, че такива данни ще се събират, но ще са ясни в края на
годината.

Според НПК, ако някой е бил обвиняем повече от 2 години за тежко престъпление (което се наказва с над 5 години
затвор), може да поиска от съда делото му да бъде разгледано. Когато става дума за престъпления, които не са тежки,
хората могат да поискат разглеждане на процеса година след повдигане на обвинението

Любомира ПЕЛОВА

 Дарителска сметка за реставрацията на
манастира

„Св. Архангел Михаил” в гр.Трън:
IBAN BG84STSA93003100256900,
BIC STSABGSF,
БАНКА „ДСК” ЕАД ТРЪН
получател: Община ТРЪН
за Реставрацията на манастира
„Св. Архангел Михаил”


