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Убедете се
в разликата!

може да се използва
целогодишно.

Сега настанените
там бежанци се ото-
пляват с електри-
чество, във всяка
стая има радиатор.
Очаква се до десе-
тина дни парното
отопление в ком-
плекса да бъде пус-
нато.

По настояване на
областния управи-
тел Михаил Михай-
лов в Ковачевци са
насочени 15 аварий-
ки, които ще пома-
гат за сметосъби-
рането в региона.
Назначени са лекар и
медицинска сестра,
които да обслужват
денонощно хората в
лагера за временно
настаняване. Прио-
ритет са децата,
които са 102 и 40-
те родилки. Бремен-
ните чужденки от
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Ремонтират отоплителната система в детския комплекс

Окупирай
окупатора!

Само това е спасението от
окупационната епидемия – да окупираш оку-
патора! Щото иначе той ще си окупира за
кеф и развлечение, когато му скимне. И как-
вото му скимне. Заразата е убийствена.
Един повлече крак, а другите след него. Нео-
купираното мнозинство не е интересно.
Щото е по-тихо. А крясъците на окупатори-
те са суперновина, понеже да крещиш мина-
ва за интелект.

Да, ама ако всеки ще се прави на окупатор
заради неизпълнени искания, поне да го пра-
ви по същество. Недоволните от Здравна-
та каса лекари да си окупират болниците.
Може и аптеките. Бунтуващите се за субси-
дия фермери да си окупират земите под аре-
нда. И да не ги орат, докато не падне прави-
телството. Разгневените фенове на отбо-
рите от нашата „А” група да си окупират
стадионите и да не допускат мачове на тях,
докато отборът им не почне да бие.

Демек, всеки да си окупира собствената
територия. Студентите как могат? Друг е
въпросът, че превърнаха университетите в
бащиния, ама братята Евлоги и Христо
Георгиеви мълчат по въпроса. Щото са от
камък. А, пардон – и археолозите да си окупи-
рат камъните да не би днешните окупатори
да вземат да пишат история върху тях.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. свщмчк
Зиновий, еп.

Егейски. Св. мчца
Зиновия.* Св. крал

Стефан Милутин

Любомира ПЕЛОВА
Започва ремонт на

отоплителната сис-
тема в Националния
детски екологичен
комплекс в Ковачев-
ци,  съобщи облас-
тният управител
на Перник Михаил
Михаейлов. Възста-
новяванетона ин-
сталацията ще  е за
сметка на Агенция-
та по бежанците, по
чието разпореждане
в базата бяха наста-
нени граждани на
чужди държави, по-
търсили убежище в
България. След като
ремонтът бъде осъ-
ществен, уникална-
та сграда, която е
собственост на Ми-
нистерството на
образованието и по
принцип се използва
като база за учени-
чески отдих и раз-
лични занимания, ще

Страшен може да
бъде разумът, ако
не служи на човека.

ЛАФ НА ДЕНЯ
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Фалшиви десетолевки
засечени в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Фалшиви банкноти заливат Перник. Става

дума за копюли с номинал 10 лева. В Об-
ластната дирекция на полицията вече са
подадени няколко сигнала за появили се в
търговската мрежа десетачки – ментета.
Според криминалистите най-вероятно съ-
вестни граждани са опитали да платят с
фалшивите копюри и били засечени от ка-
сиерките на магазини в областния град.
Ментетата са добра изработка и на пръв
поглед трудно се разпознават от истински-
те банкноти.

От полицията призоват гражданите, да бъ-
дат внимателни и по възможност да провер-
яват върнатите им като ресто пари. При как-
вото и да е съмнение, да се обаждат на тел.
112 или в най-близкото поделение на МВР.

центъра за регис-
трация на бежанци в
Ковачевци ще преми-
нават през всички
задължителни из-
следвания, които се
правят на бременни
у нас, включително
за СПИН и Васерман,
съобщи директорът
на пернишката бол-
ница д-р Вяра Церов-
ска.

“Съхрани българското” на 5 години
В Конферентнта за-

ла на Регионален ис-
торически музей ще
се отбележи рожде-
ния ден на общински
клуб “Съхрани българ-
ското” – Перник. Праз-
никът ще бъде днес на
30 октомври от 16 ча-
са.  На това мероприя-
тие ще се отбележи
Деня на народните бу-
дители и ще се прие-
мат новите членове на
клуба. Преди офи-
циалната част ще се
разгледа изложбата
от находки, открити
при строежа на магис-
трала “Струма”.

Виктория СТАНКОВА
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Предложения, касаещи спасяването на Профилакториума, ще обсъжда ОбС

Радомирец зад волана
с над 2 промила алкохол

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Тежка извънредна се-
сия чака пернишките
законотворци. Три от
докладните, които ще
бъдат разгледани на
заседанието на мини-
парламента в послед-
ния ден на октомври,
касаят оцеляването
на Профилакториума.
Управителят д-р Йор-
данка Александрова е
внесла докладни, с кои-
то иска съдействието
на съветниците за мер-
ки, които биха спасили
лечебницата. В едната
става дума за обсъжда-
не на възможността
общината да изтегли
кредит от 150 000 лв,
който да бъде предос-
тавен като еднократ-
на финансова помощ на
здравното заведение.
Във втората докладна

се иска разрешение за
регистрацията на дъ-
щерно дружество, кое-
то ще извършва спе-
циализирана медицин-
ска дейност в извън-
болничната помощ.
Третото предложение
на д-р Александрова е
да бъде разрешено на
управителя на болни-
цата да сключи дого-
вор за наем на помеще-
ния в сградата, които
до момента са изпол-
звани са момента за
хранилище на архива на
РЗОК.

В дневния ред на из-
вънредното заседание
отново влизат доклад-
ните, касаещи продаж-
бата на общински земи,
част от концесионо-
ния контур по договор
за концесия за добив на
доломити в землище-

то на село Студена.
Докладните влизат за
разглеждане в ОбС за
втори път.

Кметът Янакиева
внася и докладна, касае-
ща подготвителни дей-
ствия за предоставяне
на концесия терен –
публична общинска
собственост. Съвет-
ниците трябва да взе-
мат решение и за опре-
делянето на предста-
вител на Община Пер-
ник в комисията, която
ще изработи здравна-
та карта за област
Перник.

В дневния ред не лип-
сват и традицонните
докладни, касаещи от-
даване под наем на об-
щинска земеделска
земя, изготвянето на
ПУП-ове и други тра-
доустойствени реше-

Нова наредба за
подземни богатства

Силвия ГРИГОРОВА
 Министерският съвет прие Наредба за

изискванията към обхвата и съдържанието
на работните проекти за търсене и проучва-
не, добив и първична преработка на подзем-
ни богатства, за ликвидация или консерва-
ция на геологопроучвателните и на минно-
добивните обекти и за рекултивация на за-
сегнатите земи и за условията и реда за
тяхното съгласуване.

Наредбата регламентира съдържанието и
обхвата на цялостните и годишните работни
проекти за търсене, проучване и добив на
подземни богатства. Определят се и сроко-
вете за внасяне на работните проекти в МИЕ
и за съгласуването им. При спазването на
тези срокове и от двете страни – концесио-
нери и държава, в началото на всяка кален-
дарна година ще съгласуват работните
проекти за съответната година. В наредбата
категорично се посочва, че титулярите на
права и концесионерите могат да работят
само след получаване на положително съг-
ласувателно становище от МИЕ.

Проектите за стратегически суровини –
метали, нефт, газ и въглища, ще се съгласу-
ват от специално назначен от министъра на
икономиката и енергетиката експертен съ-
вет. По този начин, от една страна, ще се из-
бегне рискът от субективизъм при съгласу-
ване на проектите, а от друга, се създава
възможност да се използва капацитетът на
външни

експерти. Според наредбата в тези ек-
спертни съвети задължително ще присъс-
тват представители на МОСВ и МТСП, което
ще позволи институциите, отговорни за опа-
зването на околната среда и за безопасните
условия на труд, да се произнасят още на
етап „съгласуване“.

 

Над 114 000 декара с пшеница
са вече засети в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 176 000 дка с

предсеитбена подго-
товка има в областта
до момента. Това ин-
формираха от Облас-
тна дирекция „Земе-
делие” в Перник. Най-
много площи подгот-
вени за сеитбата на
пролетни култури
традиционно има в
землището на община
Радомир- 88 500 дка.
Следват общини-
те:Брезник-44 000 дка,
Перник- 29 500 дка,
Трън- 9 000 дка, Кова-
чевци- 4000 дка, Зе-
мен- 1 600 дка. С из-
ключение на Земен и
Ковачевци, в остана-
лите четири общини
в региона стопаните
са започнали пред-
сеитбено торене на
площите, предвидени
за сеитбата на про-
летниците. Стопани-
те от община Брез-
ник са успели вече да
наторят близо 60%
от подготвените за
сеитба площи.

Успоредно с пред-
сеитбената подго-
товка в региона се из-
вършва и дълбока
оран на площите, кои-
то са предвидени за
сеитба на есенни кул-
тури. Към 26 октом-
ври в областта са
изорани общо 63 000
дка. Най-много площи
с дълбока оран има в
землището на община
Радомир- 34 000 дка.
Следват: перник-11
500 дка, Трън- 8 800
дка, Брезник-3000 дка
и Ковачевци-500 дка.
До момента само сто-
паните от Земен не
са започнали дълбока
оран.

Постепенно набира
скорост сеитбата на
есенниците. До мо-
мента в региона са за-
сети общо 114 100
дка с пшеница. Най-
много площи с тази
култура има в община
Радомир- 45 300 дка.
Следват общините:
Брезник-31 450 дка,
Перник- 27 000 дка,

Трън- 4 800 дка, Кова-
чевци- 4 000 дка и Зе-
мен- 1 560 дка.

От традиционно
засяваните в облас-
тта есенни култури,
до сега в областта са
засети 5 180 дка с есе-
нен ечемик като от
тях 2 290 дка са в
Брезник и 1920 дка в
Радомир. За сега сто-
паните от Земен и
Трън все още не са ре-
шили да сеят тази
култура.

До сега само стопа-
ните от Брезник са за-
сели 300 дка с ръж. В
нито една от шестте
общини няма засят
нито декар с трити-
кале. За сметка на то-
ва пък, в сравнение с
миналата година, през
тази се очертава пло-
щите с маслодайна ра-
пица да са повече. До
момента общо в ре-
гиона с тази култура
са засети 10 100 дка,
от които 5 900 дка в
Радомир и 4000 дка в
Трън.

ния.
Председателят на

м и н и п а р л а м е н т а
инж.Владислав Караи-
лиев е внесъл доклад-
на за утвърждаване

Бързо производство срещу пиян шофьор
е започнато в Радомир.

Инцидентът е станал в най-голямото село
в общината - Дрен завчера, около 15,30 ч.
Лек автомобил „Москвич”, управляван от
59-годишният местен жител Б.П., загубил
управлението на колата и се забил в желе-
зобетонен стълб. При изпробване на шофьо-
ра с техническо средство за алкохол били
отчетени 2,16 промила. Взета му е кръвна
проба за химичен анализ и работата по до-
кументиране на случая продължава.

Опоскаха казан за ракия
Любомира ПЕЛОВА

Криминално проявен радомирец е уличен
в кражба, съобщиха от полицията.

Сигналът за посегателството върху чуж-
дата собственост е бил подаден от 60-годи-
шен перничанин, който имал имот в радо-
мирското село Копаница. Той се ожалил, че
му е бил откраднат охладител с вградена в
него медна серпентина за изваряване на
ракия. Органите на реда към радомирското
управление на МВР предприели разследва-
не и установили, че извършител на деяние-
то е 39-годишния радомирец Н.С., който
имал в досдието си не една и две кражби.
Апашът най-вероятно е възнамерявал да
продаде частите от казана за скрап заради
високата цена на цветния метал.

Работата продължават служители от РУП
– Радомир.

Военно обучение в
някои училища

Виктория СТАНКОВА
От ноември стартира военното обучение в

някои училища в страната. Това заяви ми-
нистърът на образованието Анелия. Тя до-
пълни, че мярката е дискутирана с военния
министър Ангел Найденов и програмата, по
която ще се води обучението, е качена на
сайта на военното министерство, предаде
Стандарт Нюз.

Клисарова заяви още, че целта на новия
закон за образование, който е и поводът за
обиколката й в страната и срещите й с педа-
гози, е образованието да повиши качество-
то си, което ще доведе до намаляване на
младежката безработица и намаляване на
процента на отпадналите от училище деца.

“В различните региони процентът на от-
падналите е различен-средно за страната
той е около 14 на сто, но има региони, къде-
то достига и 28 %. Целта е до 2020 г. да бъ-
де намален на 11 на сто. Време е вече да се
въведе дуалната система, която ще има
пряк ефект както върху отпадането на уче-
ници, така и ще намали безработицата. До-
казано е, че страни като Германия и Шве-
ция, където тази система работи от години,
са с най-нисък процент безработица сред
младежите”, каза още министър Клисаро-
ва,

Що се отнася до финансовия аспект на
системата образователният министър посо-
чи, че в програма “Региони в растеж”
МОНМ иска оперативна ос “Образователна
инсфраструктура”, по която кметове и об-
щини да кандидатстват за ремонт и модер-
низация на училищата. В тази връзка Кли-
сарова подчера, че в бюджета има 100 млн.
лв., 25 на сто от които са за висшите учили-
ща, а другите 75 % - за училищата, с които
им се дава възможност да увеличат деле-
гираните си бюджети.

на класирането от
проведения конкурс и
избор на управител
на предприятие «Об-
щински гори – Пер-
ник» ЕООД.
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Сред тях имало представители на ГЕРБ и останали сини формации

Атака готова да
инициира референдум  

относно земята
Зоя ИВАНОВА

Ще се търси помощ
за хората от трите

пернишки махали
Зоя ИВАНОВА

Поставените на предишната пресконфе-
ренция на партия АТАКА в Перник относно
битовите проблеми на семества от три пер-
нишки махали, заради липсата на ток, вода
и път все още не са намерили своето реше-
ние – освен това, че се е дало някакъв об-
ществен отзвук. Венцислав Венев от Парле-
ва махала обяви, че е пуснала молба до ЧЕЗ
и ВиК – относно това, че нямат ток. Съвсем
според закона от ЧЕЗ са отговорили, че без
нотариални актове, не може да се пусне
ел.мрежата за тези къщи. Хората търсят на-
чин от ЧЕЗ да им направят своеобразен
жест и да им пуснат тока, а те ще си платят
след като имат нотариални актове. За пуска-
нето на водопровод отговорите са почти
идентични. Все още няма отговор от общи-
ната, където е пусната молба за това, че хо-
рата нямат, ток, вода и път и търсят съдей-
ствие. Засега обаче и това не става. Хората
твърдят, че са жертва на дискриминация –
защото в циганските махали също къщите
нямат нотариални актове, но имат ток, който
често и не плащат.

Лидерът на партия АТАКА в Перник Румен
Ваташка обеща да съдейства от името на
партията за решаването на тези проблеми,
ако трябва и с депутати от партия Атака.Има
намерение да се поканят депутати за среща
с хората от трите махали, ако трябва да се
постави и парламентарно питане. Ще се ча-
ка първо отговорът на местно ниво.

Зоя ИВАНОВА
Решенията на прове-

дения национален съ-
вет на СДС, приетите
декларации на него и
присъединяването ве-
че и официално на пар-
тията към Реформа-
торския блок бяха ос-
новна тема на проведе-
ната вчера пресконфе-
ренция в централата
на СДС Перник. Реше-
нията на националния
съвет, които определи-
ха в дългосрочен план
стратегията на СДС
за следващия период
от време. За първи
път в историята на
СДС съвсем скоро след
парламентарни избори
СДС мисли дългосрочно
не само за своето поли-
тическо представяне
но и за това, че липса-
та на адекватно дясно
пространство в 42-то
народно събрание е
проблем не само десни-
цата, а е проблем на

цялата държава, каза
областния шеф на си-
ните Юлиян Ситар-
ски.Десницата в поли-
тическия живот на
всяка държава е здра-
вословна. Последните
месеци показаха това,
че липсата на дясно
представителство в
народното събрание
рефлектира върху
всички процеси в стра-
ната. Традиционните
десни партии са в Ре-
форматорския блок  и
към  тях вече и съвсем
официално СДС се при-
съедини след последна-
та си конференция. Ре-
шението беше взето с
огромно мнозинство,
което пък идва да пока-
же, че СДС е консолиди-
рала позициите си не
само на национално, но
и на регионално ни-
во.Тази партия продъл-
жава да е важен фак-
тор в политическия
живот на страната.

Уверени сме в бъдеще-
то на Реформаторския
блок – вече е даден ман-
дат на Божидар Лукар-
ски за коалиционни пре-
говори, каза още Си-
тарски.

На националния съ-
вет бе представено
новото ръководство
на партията, има мно-
го нови лица. С ново-
то лице на ръководс-
твото на СДС ние
придобиваме един нов
политически вид. Има
много добра връзка с
всичките връзки в
страната. Новото
ръководство започва
да работи със замах,
което е надежда за по-
добри времена. Прие-
ти бяха и две деклара-
ции – едната е за неза-
читането на българ-
ската конституция,
след удължаване  мо-
раториума за продаж-
би на земи. Това е едно
антибългарско и ан-

тиконституционно
решение. И заради то-
ва гласуване искаме
оставката на целия
парламент, това пък
коментира общинския
лидер на СДС Десислав
Аспарухов. Той поясни
че другата деклара-
ция е за подкрепа на
действията на сту-
дентите. Председа-
телят на пернишката
младежка структура
Християн Даскалов
участва активно в
действията на сту-
дентите. Що се от-
нася до това дали пер-
нишкия университет
ще се включи в про-
тестните действия
на студентите – то-
ва е решение на сами-
те студенти.

На местно ниво про-
дължава работата по
преговорите между
представителите на
партиите от рефор-
маторския блок.

На пресконферен-
цията стана ясно
още, че в момента
членската маса на СДС
в областта е около
300 човека, само за
последните месеци
обаче заявленията за
членство в партията
са около 50. В послед-
ните месеци има и се-
риозно разрастване
на интереса към СДС.
Мнозина стари авто-
ритетни членове
заявяват желанието
си да възстановят
членството си – а и за
нас е много важно, че

все повече млади хора
искат да се включат в
СДС. Което е доказа-
телство, че младите
хора са активни а не са
отвратени от поли-
тиката. Има много
заявления от хора ,
които са били членове
на ГЕРБ и други десни
партии – но явно са
разбрали, че това не е
партия на истинска-
та десница. На този
етап не искаме да по-
сочваме конкретни
имена, просто защото
е некоректно да ги об-
явяваме, без да сме ги
съгласували. Естес-
твено е, че ние не сме
разграден двор и няма
да приемаме всички ан-
блок, след като са по-
дали заявления. Първо
трябва да приемат ус-
тава и да го спазват.
А и ние все пак сме
дълги години в поли-
тиката и можем да
направим вярна пре-
ценка. Със сигурност
в СДС няма да има хо-
ра, които просто оби-
калят партиите в за-
висимост от това, че
търсят непрекъсна-
то изява в някоя пар-
тия. В следващите
седмици ще се разгле-
дат всички молби от
съответните общи-
ни. Тази тенденция ва-
жи не само за Перник,
но и за цялата страна.
СДС е лоялен парт-
ньор на своите парт-
ньори в Реформатор-
ския блок и ще бъде
такъв.

Извеждането на деца от
институции ще продължи
Зоя ИВАНОВА

Плана за дей-
ствие към нацио-
налната страте-
гия визия за деин-
с т и т у ц и о н а л и з а -
цията на децата в
България беше
разгледан на пър-
вото заседание на
М е ж д у в е д о м с т в е -
ната работна гру-
па за управление и
координация на
процеса на деин-
с т и т у ц и о н а л и з а -
ция на деца у нас,
съобщават от
пресцентъра на
м и н и с т е р с т в о т о
на труда и социал-
ната политика.

Докладът обхва-
ща периода юли
2012 г. -  юни 2013
г.  и отчита изпъл-
нението на проце-
са на деинститу-
ционализация и на
свързаните с него
проекти, резулта-

тите от прилага-
ните мерки за зак-
рила на детето и
от дейността на
местната власт и
н е п р а в и т е л с т в е -
ните организации
в тази област,
както и приносът
на донорските ор-
ганизации за пос-
тигане на целите
и изследовател-
ската дейност.

Докладът ще бъ-
де предложен за
разглеждане на за-
седание на Минис-
терски съвет,
след което ще бъ-
де изпратен на Ев-
ропейската коми-
сия .

Участниците в
заседанието изра-
зиха категорична
подкрепа и анга -
жимент за про-
дължаване на про-
цеса по деинсти-
т у ц и о н а л и з а ц и я

за децата,  който
ще гарантира по-
добри условия за
тяхното разви-
тие,  и  който през
последните годи-
ни е  бил много за -
бавен .

Беше взето ре-
шение да бъде нап-
равен преглед и ак-
туализация на На-
ционалната Стра-
тегия „Визия за
д е и н с т и т у ц и о н а -
лизация на децата
в България“ и Пла-
на за нейното из-
пълнение .

Процесът на
д е и н с т и т у ц и о н а -
лизация на децата
в България стар-
тира през 2001 г.
със създаването
на системата за
закрила на детето
и старта на ре-
формата на ин-
с т и т у ц и о н а л н а т а
грижа в България.

Областната структура на Атака приветс-
тва удължаването на мораториума за купу-
ване на земя от чужденци, приет от народ-
ното събрание. Това обяви на пресконфе-
ренция вчера Румен Ваташки – областен
председател на Атака. Удължаването на
мораториума върху купуването на земя от
чужденци е едно от най важните събития в
българския политически живот, тъй като
засяга националната ни сигурност.Тъй като
през годините активите на държавата бяха
продадени на безценица и разграбени ни
остава само българската земя. Която за
нас националистите е безценна. Любопитно
в случая е че удължаването на мораториу-
ма е първото предложение внесено от Ата-
ка , което не е редактирано а е прието във
вида в който е внесено в деловодство-
то.България е външна граница от ЕС и гра-
ничи с Турция – страна с големи амбиции в
ислямския свят. И която подкрепя крайните
ислюмисти в Сирия. Цените на земята в
България са най ниски. А хората са най бед-
ни. Но земята не бива да се продава. В Ев-
ропа живеят милиони ислями, които изповя-
дват радикален ислям. Те имат много пари
и реално ще могат да изкупуват нашите зе-
ми. Така стана в Палестина, когато Израел
изкупи доста земя. Ние от политическа пар-
тия Атака имаме и готовност да инициираме
референдум по този въпрос, каза лидерът
на Атака в Перник.  

По отношение на бежанците – по голяма
част от сирийците бежанци подкрепят си-
рийската народна армия. Т.е. които воюват
срещу светския режим на Башар Асад и се
опитват да създадат ислямска държава ос-
нована на ширията. Така наречените бежан-
ци от години живеят в лагери в Турция, там
никой не им застрашава живота.Премина-
вайки границата нелегално те извършват
престъпление  и трябва да бъдат експулси-
рани обратно в Турция. Това е позицията на
Атака. Видно е че властите на Турция ги на-
сочват насам,свидетели сме на ислямска
инфация , която заплашва националната ни
сигурност, каза още Ваташки.

По отношение на студентските протести от
Атака считат, че е недопустимо студентите
да бъдат използвани за политически цели.
Дори законът не позволява политическа
агитация в учебни заведения. Организато-
рите на тези протести са извън властта и не
са парламентарно представени. Те изпол-
зват студентите за реванш. Тези които ру-
шаха държавата го правят и сега, дори като
не са във властта, каза още Ваташки.
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Това е според промени в Закона за пътищата

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството

предлага промени в
Закона за пътищата,
с които се транспони-
ра напълно директива
от 2011 г. относно

заплащането на такси
от тежкотоварни ав-
томобили за изпол-
зване на определени
инфраструктури.

Р е д а к т и р а н и я т
текст в закона въ-

вежда ограничение
при определянето на
размера на месечните,
седмичните и дневни
винетни такси за
тежкотоварните ав-
томобили. Месеч-

4500 деца напуснали
училище миналата година

Виктория СТАНКОВА
През 2012 г. от училище у нас са отпад-

нали 4500 ученици, като от тях 620 са били
със слаб успех, а всички останали ученици
са отпаднали по социални и икономически
причини. Това заявява председателят на
Синдиката на българските учители /СБУ/
Янка Такева след среща на Икономичес-
кия и социален съвет /ИСС/ на България с
Икономическия и социален съвет на Испа-
ния на тема “Преждевременното напуска-
не на образователната система - предизви-
кателства и решения”.

Броят на отпадналите ученици у нас
през 2012 г. е много малък в сравнение с
предишни години, когато училище напус-
каха близо 20 000, отбеляза Такева. По ду-
мите й сега отпадат по-малко ученици, тъй
като випуските са по-малки заради демог-
рафските проблеми, а и защото вече към
отпадащите не се включват децата, зами-
нали с родителите си в чужбина.

Момичетата от ромски произход напус-
кат класните стаи, тъй като “родителите им
ги взимат от училище, за да са девствени
и да ги продават след това по-скъпо, но ни-
кой не им прави забележка”, заяви Таке-
ва.  Друга причина за отпадане от училище
е липсата на стипендии, особено за учени-
ците от 16 до 18-годишна възраст в профе-
сионалните училища, посочи председа-
телят на СБУ. Затова Янка Такева настоя в
Закона за бюджета трябва да бъде запи-
сано, че ще се плащат “пътните” разходи
на учениците от професионалните гимна-
зии. Такева предлага родители, които не
изпращат децата си на училище, да не бъ-
дат включвани в програмите на Минис-
терството на труда и социалната политика
за заетост, за временна заетост или за со-
циално подпомагане.

Такева отбеляза, че се предлага и друга
санкционираща мярка - ако дете или уче-
ник не посещават без уважителна причина
детска градина или училище повече от три
дни, родителите им да не получават “де-
тските помощи за тях”.

За отговорните родители, които изпра-
щат децата си на училище и участват ак-
тивно в мотивацията за тяхната успевае-
мост, трябва с предимство да им се нами-
ра работа в бюрата по труда, а чрез Аге-
нцията по заетостта да бъдат включвани в
програмите за заетост, заяви Такева.

Сезират главния
прокурор за

парите на болниците
Зоя ИВАНОВА

Българският лекарски съюз сезира глав-
ния прокурор Сотир Цацаров за това, че
здравната каса със свое решение и чрез на-
рочни писма от районните каси „изнудва, ре-
кетира и склонява болничните заведения към
извършване на документни престъпления“.
Според съсловната организация на лекарите
НЗОК злоупотребява със служебното си мо-
нополно положение като с нейно решение е
определила изплащане на 80% от изработе-
ната и отчетена медицинска дейност. От БЛС
допълват, че НЗОК изисква от болничните за-
ведения да фактурират само 80% от извър-
шената дейност и настоява за сторниране на
20% от приетата дейност, както и  че оказва
натиск за коригиране на вече представени
финансово-отчетни документи за месец сеп-
тември. Според лекарския съюз посочените
писма целят домогване до „положителен фи-
нансов резултат за НЗОК и склоняват/подпо-
магат към изготвяне на счетоводни докумен-
ти с невярно съдържание“.

От УС на БЛС считат, че е недопустимо
НЗОК да инспирира незаконосъобразно по-
ведение от страна на длъжностни лица ,
представляващи изпълнителите на медицин-
ска помощ.

Ако се налага, на Главния прокурор ще бъ-
дат предоставени и допълнителни доказа-
телства за упражнения натиск върху болни-
ците, допълват още в писмото от съсловната
организация.

Държавата дава повече
пари за социална дейност

ният им размер не мо-
же да надвишава 10%
от годишната такса,
седмичният – 5%, а
дневният – 2%.

Със законопроекта
се предлагат и тек-
стове, чиято цел е да
предотвратят слу-
чаи, при които собс-
твеници и ползвате-
ли на пътни превозни
средства, осъщест-
вяващи специално
ползване на пътища-
та чрез превозване на
тежки и извънгаба-
ритни товари, декла-
рират неверни данни
и обстоятелства. С
тях се въвежда задъл-
жение за собственика
или ползвателя на
превозното средство
да подава декларация
за габаритните раз-

мери, общата маса и
натоварването на ос.
Неверните данни ще
се санкционират с
глоби от 1000 лв. до
3000 лв. при първо на-
рушение и в двоен
размер – при повтор-
но.

Тези промени ще
спомогнат за осъ-
ществяването на пре-
вантивен контрол,
както и на точна пре-
ценка относно нато-
варването на пътна-
та настилка и пред-
пазването й от преж-
девременно износва-
не, а оттам – и за пре-
дотвратяване на съз-
даването на опасност
за живота, здравето
и имуществото на
участниците в дви-
жението.

 
 КНСБ: Бавачка вместо

увеличени детски надбавки
Любомира ПЕЛОВА

Предоставяне на социални услуги
вместо повишаване на майчинските и
детските надбавки, така че да се създа-
дат нови 27 хиляди работни места, пред-
лага КНСБ.

Предложението е част от проект под
мотото “От раздаване към предостав-
яне” на синдиката, представен от Ася
Гонева, изпълнителен секретар на кон-
федерацията. В момента един от ва-
риантите на управляващите е за дифе-
ренцирана детска надбавка според
броя на децата, като най-голяма да е по-
мощта за второ дете - 50 лв.

В момента детските надбавки са 35
лева за дете при подоходен критерий от
350 лева на човек от семейство.

“Идеята е вместо пари “на ръка” да се
предоставят различи социални услуги,
например почасово гледане на дете от 1
до 5 години в дома, придружаване до и
от детското заведение, образователни
услуги за деца, дребни услуги за хора-
та с увреждания чрез покупката на спе-
циални бонове”, посочи Гонева.

Около 540 хиляди са семействата, на
които се изплащат семейни помощи за
деца, посочи Гонева.

Ако се допусне, че поне 10% от тях по-
желаят да се ползват новата социална
услуга, това прави 54 хиляди семейства
с деца, които не са настанени в детски
заведения.

“Боновете ще се предоставят от пред-
приятия - малки фирми, регистрирани от
безработни, които ще бъдат длъжни да
наемат поне един човек от безработните
в целевите групи”, отбеляза Гонева.

Тя допълни, че един и същ човек няма
да може да работи и като наето лице, и
като потребител на същия вид услуги.
Боновете няма да могат да се ползват
за гледане на болни хора, защото за то-
ва се изисква медицинско образование.

Министърът на труда и социалната по-
литика Хасан Адемов е одобрил идеята,
каза Ася Гонева. Предстои обаче тя да
бъде разгледана на заседание на На-
ционалния съвет за тристранно сътруд-
ничество.

Миналата седмица от БСП съобщиха,
че подготвят нов вид социална услуга
за самотните възрастни хора. Тя  пред-
вижда приемни семейства да се грижат
за пенсионери, подобно на приемните
родители на изоставени деца.

Зоя ИВАНОВА
Повече от 1/3 от

разходите на държа-
вата за 2014 г. са за
социално

осигуряване, подпо-
магане и грижи или
13.4% от БВП. За пър-
ви път бюджетът на
МТСП е над 1 млрд. ле-
ва. и е най-голям в
сравнение с всички
министерства. Увели-
чението е с 94 млн. ле-
ва. Това съобщават
от министерството
на труда и социална-
та политика. Според
министър Адемов по-
литиката за социално
подпомагане трябва
да се промени и да се
търсят европейски
иновативни подходи
за по-голямо центри-
ране на социалните
плащания. По негови-
те думи парите на да-
н ъ к о п л а т ц и т е
трябва да се харчат
ефективно и да се об-
съди подпомагането
на предоставянето
на услуги след широка
дискусия.

По отношение на
пенсиите през 2014 г.
с въвеждането на “Ш-
вейцарското прави-
ло” се очаква сред-
ният размер на пен-
сията да бъде 307,64
лв. Разходите за пен-
сии ще възлизат на
8103,4 млн. лв. или
9,9% от БВП, сочат
разчетите на НОИ.
Новият максимален
размер на пенсията
ще бъде 840 лв. при
максимален осигури-
телен доход от 2 400
лв.

Недостиг от 3,4
млн. лв. в края на 2013

г. в бюджета на ДОО
очаква министър Аде-
мов. Разчетите со-
чат, че приходите ще
бъдат 4 203,3 млн. лв.,
а разходите - 8943,2
млн. лв.

Разходите за со-
циални помощи и обе-
зщетения за 2014 г.
ще се увеличат с над
104 % спрямо настоя-
щата година и ще въз-
лизат на 1 141.1 млн.
лв. Най-голям дял от
31,7 % са за парични
обезщетения за без-
работица, за времен-
на неработоспособ-
ност поради общо за-
боляване – 28.7 % и
парични обезщетения
за бременност и раж-
дане от 23.8 %. Разхо-
дите за службите по
социално осигуряване
са 76,7 млн. лв.

По национална прог-
рама „Възобновяване
и опазване на българ-
ската гора“ ще се оси-
гурява заетост на
безработни лица, чрез
разкриване на работ-
ни места в дейности

за възобновяване,
опазване на Държав-
ния горски фонд и по-
добряване на еколо-
гичната обстановка в
страната.

По Програмата за
повишаване пригод-
ността за заетост на
хора на социално под-
помагане лицата, кои-
то получават социал-
ни помощи ще бъдат
включвани в свободно-
то от полагане на об-
ществено полезен
труд време в обучения
за професионална ква-
лификация. Те ще имат
право на стипендия и
транспортни разходи.

По програмата за
квалификация и зае-
тост на чужденци, по-
лучили статут на бе-
жанец и хуманитарен
статут, те ще се
включат в обучение по
български език и обуче-
ние за придобиване на
професионална квали-
фикация, осигуряване
на трудова заетост на
участниците в програ-
мата.



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

Рекламно  приложение

Сряда, 30 октомври 2013 г., брой 209 /5325 / година XХI

®
Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
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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.

 АГЕНЦИЯ

19 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

ново строителство, с акт - 16
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредитиПРОДАВА:
1. Боксониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, РVС, след ремонт - 14 500 евро
2. Гарсониера, Център, ет. 3, тх., пл., ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 7, тх., пл., ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.
4. Гарсониера, 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. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, ремонт - 28 000 лв.
5. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, РVС, лукс - 32 000 лв.
6. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
7. 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. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, ремонт, обзаведена - 200 лв.
3. Двустаен, Мошино, ет. 5, нап. обзаведен - 240 лв.
4. Помещение, Изток, 23 кв.м - 150 лв.
5. 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, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 800 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 - 36 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 1, лукс ремонт - 27 000 лв.
6. Радомир, ет. 8, по БДС, мет. врата - 17 000 лв.
7. Радомир, ет. 8, по БДС, с климатик - 12 000 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

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
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
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. Двустаен, Изток, обзаведенс, луксозно ремонтиран- 380 лв.
2. Етаж от къща, над Болницата, ч. обзаведен - 140 лв.
3. Етаж от къща, над Автогарата, кв. Ралица - 130 лв.
4. Помещение, Ид.ц., партер в офис-сграда - 120 лв.

 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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Имоти, реклами8 30 октомври 2013 г. Съперник

Новооткрит
автокозметичен

комплекс и денонощно
охраняем паркинг

до стария
Икономически

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация
v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ,

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ

И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

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

М
яст

о

за

реклама

Продавам Сеат Кордоба - тел. 0884/
787 669

Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,
панорама, слънчев, ток, вода, на
улица, 19 500 лв. - тел. 0888/700 258;
0888/932 391
Продавам 511 кв.м, дворно място, гр.

Банкя, център, с положени основи, 48
000 евро - тел. 0877/966 052
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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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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Големия Маргин чист като сълза
Големия Маргин излезе чист като

сълза след 8-годишна схватка с Те-
мида. Красимир Маринов се измъкна
и от последното обвинение - че е тар-
тор на наркобанда. Прокуратурата не
намери доказателства, че е дирижи-
рал престъпна група от 12 души,
съобщава “Стандарт”.Прокуратурата
напълно се провали в опита си да
уличи Красимир Маринов-Големия
Маргин, в престъпление. Очакването,
че една от митичните фигури в ъндър-
граунда ще бъде обвинен като ръко-
водител на група за разпространение
на наркотици, не се оправдаха. В
подготвяния дълго от прокуратурата
и внесен в съда обвинителен акт ста-
ва ясно, че името на Красимир Мари-
нов изобщо не фигурира. За лидер на
бандата е сочен ромският бос Сте-
фан Бонев-Сако. Той обаче е склонил
за преговори с обвинителите и е
поискал споразумение.

Големия Маргин за трети път се из-
мъква чист след шумни акции на по-
лиция и прокуратура. През 2012 г.
той и брат му Николай бяха оправда-
ни от Върховния касационен съд по
обвинението, че са замисляли убий-
ствата на ген. Любен Гоцев и покой-
ните Никола Дамянов и Иван Тодо-
ров-Доктора. После прокуратурата
не можа да докаже, че Маргините са
замесени в разстрела на радиоводе-
щия Боби Цанков. След убийството
му през 2010 г. Красимир бе аресту-
ван, а по-малкият Николай изчезна и
“Интерпол” тръгна по петите му.
През юни 2013 и това обвинение пад-
на. Така днес братята Маргини са
свободни и с чисти досиета.

Нишката, която свързваше братята
Красимир и Николай Маринови с нар-
коразпространението, бе тънка още
от самото начало. А сега групата, за
чиито ръководители пък бяха посоч-
вани двамата, се оказа въображае-
ма. Макар Маргините да присъстват
още от самото начало на досъдебно-
то производство, реално обвинение
бе предявено единствено на Краси-
мир, тъй като по-малкият Николай
изчезна мистериозно и все още е в
неизвестност.

В крайна сметка се оказа, че сре-
щу Маринови не са намерени доказа-
телства за каквато й да е съпричас-
тност с разпространението на дрога.
Прокурорите дори посочват, че не
само не са открити улики, но и не са
установени никакви контакти между
Маргините и останалите членове на
групата със сочения в обвинението
лидер - Сако. Включително - няма до-
ри данни за познанството помежду
им. Така Сако се посочва за ръково-
дител на групата, в която присъстват
още 12 души.

Ромският бос обаче набързо е
предложил да се споразумее с про-
куратурата, вместо да бъде изправен
пред тежък и бавен процес в Специа-
лизирания наказателен съд. Ходът
му е твърде изненадващ и дори част
от обвинените заедно с него се питат
дали е склонил да натопи Маргина,
или пък да признае вината си, за да
мине по съкратената процедура и да
получи по-ниска присъда. Наблюда-
ващите прокурори по случая Бисер
Кирилов и Маргарита Немска не по-
желаха да посочат какви са мотиви-
те на Сако с обяснението, че все още
не са се запознали с тях. Що се от-
нася до липсата на Маргина в обви-
нението, Кирилов бе достатъчно
красноречив: ”Ами, накарайте ги да
свидетелстват!”, признавайки нео-
хотно, че прокуратурата не разпола-
га дори с минимални доказателства
срещу Маринов.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 40
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. 18
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 41
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал
21:00"Столичани в повече"
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Излъжи ме" - сериал, с. 3, еп. 4
01:00"Трета смяна" - сериал, с. 2, еп. 7
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Духът на здравето" /п./

05:00"Часът на Милен Цветков"
06:00"Господари на ефира"
06:30"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00"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
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" - телевизионна
игра /п/
02:15"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:00"Готова на всичко" - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Малки истории /п/
05:20Бързо, лесно, вкусно
05:50Да открием Германия /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/374 епизод/
15:10Бурен свят тв филм/21 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Улицата
16:50Тенис
18:45Фамилията Щраус тв филм
19:45Лека, нощ деца!: Малкото мече
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
20:55Момчетата от "Медисън авеню"
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Падащи небеса тв филм /9 епизод/
23:45Ретро следобед: Улицата /п/
00:15Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:00Фамилията Щраус тв филм
01:55По света и у нас /п от 20:00/
02:40Момчетата от "Медисън авеню" тв
филм /13, последен епизод и 1 епизод, 5
сезон/п/
04:25Падащи небеса тв филм /9 епизод/
п /

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА МЕДИИТЕ,
ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ - ПЕРНИК

На 31.10.2013 г. (четвъртък), от 10:00 часа в залата на Областен
информационен център – Перник, ше се проведе информационна сре-
ща за проактивна работа с представители на медиите на тема:
„Представяне на информация за изпълнението на оперативните
програми за настоящия програмен период. Споделяне на добри прак-
тики.“.

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

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

ОБЛАСТЕН ИНФРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ГР. ПЕРНИК

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

www.eufunds.bg

ПРОЕКТ

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Имате навик да го-

ворите повече от
необходимото, но дали

винаги казвате всичко, което
трябва? Днес е момента да бъдете
по-конкретни.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесе-

те нотка на разнообра-
зие в обичайните неща.

Хубав момент да направите някои
промени в обстановката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването

ви днес ще е много по-
приятно от обикнове-

но, благодарение на сърдечните въл-
нения, които ще ви споходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено

ще има положителен резултат.
Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си,
така че много внимавай-
те. Днес трудно ще кон-

тролирате страстите си. Наблегне-
те на размислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
мнение. Опитайте се да

бъдете обективни и не прекарвай-
те всичко през призмата на емо-
циите, може сериозно да се депре-
сирате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

но ще се разпилявате в твърде мно-
го посоки. Хубаво е да отделите мал-
ко повече време за нещата, които

обичате.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

надежди.Дано не оста-
нете разочаровани,но както е каза-
но - най-много сълзи са пролени зара-
ди сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте си

набелязали за днес. То-
ва може малко да ви

поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече

чувство за хумор.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно пре-
живяване силно би ви заинтригува-
ло. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се по-

чувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да дос-

тигнете.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.

www.eufunds.bg 
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„Ìèíüîð” (×èêàãî) íà ïîëóôèíàë çà êóïàòà
„Чуковете” срещат  корави американци

Страницата подготви Яне Анестиев

по-късно Ивалин Гун-
чев отправи прецизен
удар от границата на
наказателното поле и
покачи на 2:0. Преди
края на първата част
южните ни съседи
върнаха един гол за
2:1. В 56-та минута
Евгени Руссу се вклю-
чи по десния фланг и
стреля по земя топка-
та рикушира в защит-
ник и влезе във врата-
та за 3:1. Точка на спо-
ра сложи гъркът Пари
Пантазопоулос, който
хвърли в нокдаун свои-
те сънародници за 4:1.
Достигането до полу-
финал в турнира за ку-
пата се случва за пър-
ви път в кратката
тригодишна история
на Миньор Чикаго.
През 2011 година жъл-
то-черните стигнаха
до четвъртфинал, но
там отстъпиха на

вете” падна в 23-та
минута, когато гръц-
кият футболист в
отбора на жълто-чер-
ните Пари Пантазо-
поулос изпълни пряк
свободен удар. Топка-
та беше избита от
вратаря и централ-
ният защитник на
Миньор – Светозар
Гюров, я намери с гла-
ва за 1:0. Пет минути

„Хайландер”. Минала-
та година „винкели-
те” отпаднаха още в
групите. В САЩ
смятат турнира за
купата за по-прести-
жен от първенството
и всички отбори се
подготвят усилено за
добро представяне, ка-
то включват много
играчи от колежите.
Тази неделя от 9:30 ча-
са „чикагско” време на
Олимпик Парк в пред-
градието Шамбург
Миньор ще играе с ко-
равият тим на „Ар-
лингтън Аксес Лайте-
нинг”. Припомняме ви,
че този сезон в шам-
пионата двата отбо-
ра си размениха по ед-
на победа, а във вто-
рият мач по-между им
имаше и меле на тере-
на, заради изритан
футболист на Миньор
без топка.

През уикенда в чет-
въртфинален двубой
от турнира за купата
на лигата Миньор по-

беди с 4:1 (2:1 на по-
лувремето) гръцкият
отбор „Хеленики”.
Първият гол за „чуко-

Само един пропуска
мач в областта за картони
На 29 октомври, на свое заседание Дис-

циплинарната комисия при ОС на БФС–
Перник наложи следните наказания:
„А” ОФГ – Група 1 – 9 кръг
Георги Георгиев ФК Струма 5 жк 1 среща
17 състезатели са наказани с предуп-

реждение
„А” ОФГ – Група 2 – 8 кръг
7 състезатели са наказани с предупреж-

дение
Юноши старша възраст
Зона „Струма“ - 6 кръг
Шабан Велиша ФК Пирин (Гоце Делчев)

чк 2 срещи
20 състезатели са наказани с предуп-

реждение

„Буря” се отказа
от първенството

Участникът в Група 2 на областното фут-
болно първенство „Буря”(Кошарево) се от-
казва от участие в първенството. Отборът е
посочил като официален мотив за спиране-
то финансовият. До този момент футболис-
тите от Кошарево се намираха на послед-
ното, дванадесето място в групата с актив
едва от три точки от осем кръга. След от-
казването на „Буря” втора група ще има 11
отбора и до края на есенния дял на пър-
венството ще има по три почиващи отбора
във всеки кръг. Един си почива официално
по програма, а няма да играят срещите си
противниците на „Ботев”(Батановци), който
също се отказа, и „Буря”.

„Дружба” разби
„Ерма” в Трън

Отборът на „Дружба” регистрира внуши-
телна победа като гост в Трън на местния
„Ерма”. Гостите са повели с 3:0 до края на
първото полувреме с голове на Борислав
Рударски съответно в 26-та , 29-та и 43-та
минута на мача. Симеон Симеонов  с нов
гол за гостите е направил резултата  0:4 в
54-та минута. До края на срещата двата от-
бора са си разменили по един гол чрез Иво
Димитров в 71-та минута за домакините. То-
ва  се е оказал и почетния гол за тях в този
мач. Николай Николов от „Дружба” е фик-
сирал крайното 1:5 осем минути пред края
на срещата

Витоша” заби девет
гола на „Рудничар”

Отборът на „Витоша”(Долна Диканя) вка-
ра цели девет гола на гостите си от Рудни-
чар в мач от деветия кръг на първенството
на  Група 1 от областния футболен шампио-
нат. Първите минути на мача не са предве-
щавали такъв развой, до 27-та минута ре-
зултатът е бил 0:0. Тогава Андрей Евтимов
е вкарал първия гол в мача,за да започне
серията „гол след гол”. До края на срещата
той се е разписал още веднъж, четири по-
падения е вкарал Роберт Методиев, а по
веднъж са отбелязали Мартин Стефанов,
Ванчо Стоилов и Мартин Искренов.Така
двата отбора се изравниха по точки в дол-
ната половина на таблицата. Те заемат 12-
то и 13-то място с по девет точки.

проведе в Габрово.
Различни причини
спряха повечето пер-
ничани, но затова
пък единственият
каратист, който
отиде на първенс-
твото, Павел Стоя-
нов, с треньор Кос-

Пернишките ръг-
бисти от „валяците”
спечелиха и последния
си мач от есенния
дял на своето дър-
жавно първенство.
Перничани надделяха
с 50:5 в Берковица
при гостуването си
на местните „Балкан-
ски котки”. Изпълни-
телният директор

на клуба Димитър Ди-
митров разказа,че
домакините са пове-
ли в началото на ма-
ча с 5:0, но това само
е подразнило пернича-
ни, които до края са
отбелязали цели 50
точки без да дадат
възможност на „Кот-
ките” да реализират
нито една. Така „Вал-

яците” приключват
есенния дял на пър-
венството с четири
победи от четири
мача. До края на сезо-
на в предстоящата
събота юношите
старша възраст на
клуба имат още един
мач , тези събота те
гостуват на отбора
на НСА в София.

Ръгбистите приключиха сезона

Пернишките кара-
теки от клуб „Дуло”
взеха участие, марак
и само с един състе-
зател в държавното
първенство по този
вид спорт за деца до
14 години, юноши и
девойки, което се

тадин Костадинов  в-
зе бронзов медал. Той
го спечели в катего-
рия до 50 кг, във въз-
растовата група де-
ца до 14 години. В
състезанието взеха
участие 130 каратис-
ти от 22 клуба.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО
ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА 1
9-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Ерма – Дружба                          1:5
Чорни – Струма                        0:0
Балкан  - Енергетик                  1:2
Черногорец – Ботев(Др)          5:2
Спортист- Пирин                     3:3
Габер – Минерал                      3:1
Витоша – Рудничар                  9:0

КЛАСИРАНЕ:
1.Габер                    26:12           21 т.
2.Струма                 15:5             17
3.Чрногорец           26:14           16
4.Дружба                19:7             16
5.Ерма                     10:14           13
6.Чорни                   18:10           12
7.Балкан                 17:14           12
8.Минерал              12:17           11
9.Енергетик            15:17           10
10.Спортист           15:22           10
11.Пирин                13:16             9
12.Витоша              24:19             9
13.Ботев                15:20              9
14.Верила             10:20              8
15.Рудничар         3:31               4

 ГРУПА 2
8-МИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Студена – Китка                       1:3
Струмски сокол – Буря            3:0
Металург – Вихър                     10:0
Левски – Светля                       2:1
Сарата – Свраките                   2:1

 КЛАСИРАНЕ:
1.Металург                  37:0             18 т.
2.Китка                        18:5             16
3.Светля                      25:6             16
4.Сарата                      13:7             13
5.Студена                   15:15           9
6.Свраките                 14:31           9
7.Левски                     7:11             8
8.Струмски сокол     13:17           7
9.Вихър                      9:26             6
10.Върба                    5:16             4
11.Бенковски           9:18             4
12.Буря                      5:18             3

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
ЗОНА „СТРУМА”

Вихрен – Германея   10:1
Банско – Перун         0:1
Миньор – Пирин(Рз)            3:0
Пирин(Бл) – Пирин(ГД) отложена
Стр.слава  - Марек 2010      2:0

 КЛАСИРАНЕ:
1.Миньор                    12:5        13
2.Пирин                      12:2          1
3.Пирин(Рз)                 9:5         10
4.Вихрен                   17:10        10
5.Стр.слава                9:8            9
6.Марек 2010              8:5            8
7.Пирин(ГД)               9:5             6
8.Перун                     10:12          6
9.Банско                    2:5             1
10.Германея             5:36            0

Пернишки каратист взе бронз



АПРОПО

Ïîëîâèí ãîäèíà çàòâîð çà íàðêîäèëúð
Той сключи споразумение с прокуратурата

ПАРИТЕ СА НИ СКЪПИ.
ЯВНО ИКОНОМИЧЕСКИ
ДЪРЖАВАТА ПОЧВА ДА
СЕ ЗАМОГВА, щом като и
подземният свят се ориенти-

ра към по-ниски нива на печатане на
фалшиви банкноти. Доскоро на мода
бяха фалшивите двайсетолевки. Логи-
ката е проста – кажи-речи това е най-
масово употребяваната банкнота. В пос-
ледните дни обаче полицаите са засек-
ли бум на качествени менте десетолев-
ки. На икономически език това значи
дефлация. Десетте лева имат стойност
на двайсет. Ако въобще има някаква ло-
гика в тия разсъждения – това ще да е.
Покупателната способност на народа се
свива към по-дребните суми, затова и
десетолевката става актуална на паза-
ра на фалшиментото. Финансовият ми-
нистър да черпи – политиката му на
строги икономии дава богати плодове.
Както е тръгнало, догодина по това вре-
ме може би ще пишем за фалшиви дву-
левки. Правителството обаче е взело
превантивни мерки и вече готви замяна-
та им с железни монети. А да фалшифи-
цираш желязото е по-скъпо от самото
желязо. Демек, дотук беше дефлация-
та, дотук бяха фалшификаторите. Оста-
налото е инфлация и повече стагнация.
Които са истински, не фалшиви.

БАШ НАВРЕМЕ ЩЕ РЕМОНТИРАТ
ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
НА БЕЖАНЦИТЕ в Ковачевци. Досега
лятото беше и циганско, и сирийско, и
сомалийско, и афганистанско, и всякак-
во. Ама си беше лято. Прогнозата ве-
щае след няколко дни застудяване, а
нашите гости не са свикнали на такива
температури. Зимата е дълга, не е като
при тях. Ако искаме да сме гостоприем-
ни домакини, да се отсрамим поне с
топлинни екстри. Отоплителният сезон
обаче може да крие и една неподозира-
на досега изненада. Дали ония ще харе-
сат отоплението, за да не стане като в
Харманли - да изскубят радиаторите.
Тогава ще видим зимата на тяхното не-
доволство, пред която напъните на на-
шите политически реформатори и про-
фесионални окупатори ще ни се сторят
като подранила пролет с рекордни тем-
ператури.

1230 октомври 2013 г.

Читалище с кастинг
за млади кукловоди

Виктория СТАНКОВА
В края на месец ноември ще се про-

веде кастинг за млади артисти в Пер-
ник.

Организатор на инициативата е на-
родно  читалище „Миньор“ . В надпре-
варата могат да се изявят  ученици от 2
до 8 клас.

Кастингът, който ще се проведе в
Минната дирекция ще отсее най-талан-
тливите малчугани за Театрално студио
„Куклен свят“. Всеки малък почитател
на Мелпомена може да покаже своите
качества на 30 ноември от 16 ч.. Запис-
ването на прослушванията обаче ще са
до 25 ноември.

По думите на организаторите децата
ще се обучават  на умения да бъдат
кукловоди, както и самите те да се из-
явяват на сцена в подходящо облекло
на различни герои от приказките и жи-
вота.

обща стойност
1582,15 лв.

Съдът реши да не
се налага глоба на ра-
домиреца. От общия
размер на присъдата
се приспада времето,
в което той е бил с
мярка за неотклоне-
ние «домашен арест»
и периода от 21 сеп-
тември 2012 до 4 ок-
томври същата годи-
на, в което той е бил
задържан в ареста.
Два дни домашен аре-
ст ще се зачитат за
един ден лишаване от

Любомира ПЕЛОВА
Осъждан вече радо-

мирец се призна за ви-
новен и сключи спора-
зумение с прокурату-
рата, въз основа на
което ще лежи поло-
вин година в затвора
за притежанието на
дрога. Престъпление-
то според обвинение-
то Л.Д. е извършил
при пряк умисъл като
форма на вината, а на-
мерената и иззета
дрога от радомиреца
- марихуана, хероин,
амфетамини е била на

свобода.
Подсъдимият ще из-

търпи така наложено-
то му наказание “ли-
шаване от свобода”
при първоначален
строг режим на из-
търпяване в затвор.
Ще трябва да изплати
и съдебните разноски
по делото от 253
лв.Дрогата, мобилни-
те телефони и СИМ-
картите към тях, из-
ползвани от дилъра в
престъпния му биз-
нес, се изземват в пол-
за на държавата.

Хиляди возила проверени при кампания на TISPOL

Любомира ПЕЛОВА
Общо 10 757 товар-

ни автомобили и ав-
тобуси са били прове-
рени на територията
на цялата страна в
рамките на кампания-
та за контрол, орга-
низирана от Европей-
ската организация на
службите на пътна
полиция – TISPOL. Ак-
цията се е състояла
във всички  държави-
членки на Европейския
съюз  по едно и също
време - от 7 до 13 ок-
томври. Целта - по-
добряване безопас-
ността на движение-
то и предприемане на
ефективни мерки за
ограничаване на нару-
шенията и пътно-
т р а н с п о р т н и т е

произшествия, при-
чинявани от водачи-
те на товарни авто-
мобили и автобуси. У
нас в проверките са
участвали специално
създадени смесени
екипи от служители
на Пътна полиция и
регионалните струк-
тури на “Автомобил-
на администрация”.

7478 от проверени-
те в страната товар-
ни автомобили са би-
ли с българска регис-
трация и 1167 с чуж-
да, като от тях вода-
чи на товарни авто-
мобили с регистрация
в ЕС са били 510, а от
страни извън ЕС –
657.

При проверките на
товарните автомо-

били са установени
2095 нарушения. 311
от тях са били за пре-
вишаване на разреше-
ната скорост за дви-
жение, 332 за нередов-
ни документи на вода-
чите, 243 за техни-
ческа неизправност,
164 – за неизползване
на обезопасителни ко-
лани, 147 – за нередов-
ни документи на пре-
возното средство,
113 – за тахографски
нарушения, 27 - за пре-
вишаване на разреше-
ните часове за шофи-
ране, 24 – за управле-
ние след употреба на
алкохол, 22 – за необе-
зопосяване на това-
рите, 16 – за прето-
варване. Констарира-
ни от компетентни-
те органи са и други
672 нарушения.

В сравнение с пред-
ходната операция на
TISPOL за контрол на
товарните автомоби-
ли през юли, значител-
но е намалял броят на
нарушенията, свърза-
ни с превишаване на
скоростта – от 559
на 311. Отчита се и
спадна нарушенията,

свързани с използва-
нето на обезопасител-
ни колани, които са с
42 по-малко.

От общо 2084 про-
верени автобуса по
време на операцията
1950 са били с българ-
ска регистрация и 134
с чужда, като водачи-
те на автобуси с ре-
гистрация в ЕС са би-
ли 81 и 53 - от страни
извън ЕС. Установени
са 479 нарушения. 74
от тях са били за пре-
вишаване на разреше-
ната скорост за дви-
жение, 62 – за нере-
довни документи на
водача, 53 – за неиз-
ползване на обезопа-
сителни колани, 35 –
за техническа неиз-
правност, 17 – за не-
редовни документи
на превозното средс-
тво. В пет от случаи-
те е било констати-
рано превозване на
по-голям брой пътни-
ци от позволеното, в
четири случая - пре-
вишаване на разреше-
ните часове за шофи-
ране, а в три - управ-
ление след употреба
на алкохол. Установе-

ни са били и 228 други
нарушения.

По време на извър-
шената специализира-
на полицейска опера-
ция са били констати-
рани и 10 случая на
управление на товар-
ни автомобили без
сключена задължител-
на застраховка граж-
данска отговорност
на автомобилистите.

В хода на акцията са
били разкрити и 34
криминални престъп-
ления, сред които 9
случая на транспор-
тиране на нелегални
емигранти, 10 случая
на транспортиране
на крадени стоки и 15
други криминални дея-
ния.

Анализите на Път-
на полиция показват,
че провежданите ма-
сови кампании по
пътна безопасност и
засилен контрол ед-
новременно във всич-
ки европейски страни
имат изключителен
превантивен ефект и
оказват положително
въздействие върху
поведението на вода-
чите. 

Обучават служители на МВР за реакция в кризи
Любомира ПЕЛОВА

В МВР започва из-
пълнението на
проект за обучение
на управление при
кризи, бедствия и
аварии. Той е с широк
обхват и с широко
формулирани цели, а
с реализирането му
ще се постигне ва-
жен, полезен и тър-
сен ефект. Ще бъдат
запълнени редица ор-
ганизационни и прак-
тически празноти,
установени през го-
дините в системата
за управление и опо-
вестяване при кризи
и бедствия, независи-

мо дали са от приро-
ден характер или пре-
дизвикани от човеш-
ка намеса, заяви при
откриването замес-
тник-министър Пла-
мен Ангелов. Пред-
стоящите дейности
са насочени към га-
рантиране на надеж-
дна работа на систе-
мите за ранно опо-
вестяване и на радио-
комуникационната
система на МВР, чрез
която се предоставя
информация на всич-
ки органи на управле-
ние – местна власт,
областни управи и
централни органи.

Ще бъде подобрено
реализирането на ре-
дица вменени по за-
кон задължения на
МВР, ще постигнем
по-ефективна превен-
ция при бедствия и
аварии и по-голяма за-
щита на гражданите,
поясни Ангелов. За-
местник-министърът
изказа специална бла-
годарност за съдей-
ствието от ОПАК.

Проектът е от
първите, които реа-
лизираме с помощта
на Европейския со-
циален фонд. Мате-
рията, свързана с
кризите, бедствия-

та и авариите е все
по-напред в дневния
ред на различни дър-
жави. Дейностите са
насочени към пови-
шаване на квалифика-
цията и обучението
на хора, за да имаме
по-модерна, адекват-
на и подготвена ад-
министрация за дей-
ствие в кризисни си-
туации. В МВР има
изграден отличен ка-
пацитет за управле-
ние на проекти и сме
свидетели на над-
граждане и устойчи-
вост на европейско-
то финансиране, зая-
ви Моника Бийчър,

ръководител на
ОПАК.

Основната цел е
обучение и инвести-
ция в състава на ве-
домството, натова-
рен с отговорната
мисия и различните
дейности по оповест-
яването при кризи,
както и създаването
на механизъм за пре-
венция – обобщи Ди-
ректорът на Дирек-
ция „КИС” комисар
Иван Димитров, кой-
то  представи в под-
робности целите, ос-
новните задачи и оча-
кваните резултати
от проекта.


