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Убедете се
в разликата!

настанявани. Ин-
формация се събира
от цялата страна.
По този начин ще се
създаде база данни,
която да улесни от-
говорните органи
при вземането на ре-
шения за настанява-
не на бежанци, поя-
сниха от областна-
та администрация.

Преди седмица на
извънредното засе-
дание на минипарла-
мента в Ковачевци
от Агенцията по бе-
жанците официално
заявиха, че в малката
община повече нови
нелегални имигранти
няма да бъдат нас-
танявани. От Кри-
зисния щаб също
твърдяха, че нови
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.421 лв.
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Кметовете започват инспекции по заповед на губернатора

Паралелни
светове

Досега беше лесно. Статис-
тиката броеше дните от началото на
протестите срещу Орешарски и го дока-
ра до сто четиридесет и няколко. От ед-
на седмица обаче аритметиката се объ-
рка. Започна паралелно броене – дните на
студентските окупации. Логично е да се
смята, че при две аритметики едната е
излишна. А и клетият телевизионен зри-
тел пределно трябва да се напряга, за да
схване кой е по-главният герой – този от
улицата или този от университета. И
кой е по-положителният.

Логично – паралелното броене е огледа-
лен образ на паралелните светове, в кои-
то живеят бая нашенци. Който е по-ши-
роко скроен – ходи на площада. А който е
носталгично настроен по студентските
си години – намира душевна утеха в дво-
ровете на ВУЗ-овете. Ето как при иконо-
мическа криза изградихме две Българии.
Бай Тошо навремето също бе казал нещо
по въпроса.

Сега въпросът е дали математиката
не излезе прекалено висша, та да е само
за висшисти. Особено за тия с незавър-
шеното.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

Св. апли
от 70-те: Стахий,

Амплий и др.
Св. мчк Епимах

Любомира ПЕЛОВА
Кметовете на об-

щини на терито-
рията на областта
ще проверяват със-
тоянието на об-
щинския сграден
фонд. Заповед за
това е изпратил об-
ластният управи-
тел на Перник Ми-
хаил Михайлов. Раз-
пореждането е по
искане на прави-
телството към
всички областни уп-
равители. Проверка-
та е във връзка с
големия брой бежан-
ци, които ежеднев-
но пресичат грани-
цата и търсят убе-
жище у нас и необхо-
димостта те своев-
ременно да бъдат

Съвършенството е
достигнато не когато
няма какво повече да се
добави, а когато няма
какво да се премахне.

ЛАФ НА ДЕНЯ

50 - 200

Предимно
облачно

СТР. 3

СТР. 2

СТР. 11

ÄÂÅ ÍÎÂÈ ÑÎÖÈÀËÍÈ
ÓÑËÓÃÈ Â ÏÅÐÍÈÊ

ÄÎÑÈÅÒÀÒÀ ÎÒÍÎÂÎ
ÍÀ ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ

ÑÊÐÈÌÎÂ ÏÎ×ÍÀ ÑÚÑ
ÇÀÃÓÁÀ Â ÈÒÀËÈß

БЧК дарява бежанците
Зоя ИВАНОВА

Вчера Бъл-
гарският чер-
вен кръст пре-
достави на 280
бежанци от
Центъра за вре-
менно настан-
яване на бе-
жанци в с. Ко-
вачевци, семейни и индивидуални храни-
телни пакети, почистващи, санитарни и хи-
гиенни материали, дрехи, бебешки и детски
памперси и храни. Информацията е от прес-
центъра на доброволческата организация.

Хранителните пакети съдържат дългот-
райни продукти, дарени от граждани, които
подкрепят кампанията „От мен за теб“ на в.
„Труд“.

бежанци в Пернишко
няма да има.

Жители на пер-
нишкия квартал Из-
ток обаче са на дру-
го становище.

Нови три случая на жълтеница
На страница 12

мерки спрямо контак-
тните лица в огнища-
та. Два са случаите
на ентероколит – по
един в Перник и Кова-
чевци.Предприети са
необходимите проти-
воепидемични мерки
спрямо контактните
лица в огнищата. Се-
риозно увеличение
има на болните от ва-
рицела - 17 случаи,

Зоя ИВАНОВА
Три нови случая на

остър вирусен хепа-
тит тип А са регис-
трирани миналата
седмица – съобщават
от регионалната
здравна инспекция.
Случаите са регис-
трирани в общините
Перник и Брезник. Взе-
ти са необходимите
противоепидемични

срещу 7 за изминалия
период. Случаите са
регистрирани в общи-
ните Перник и Радо-
мир. Заболелите са
90% деца от 2 г. до 10
г. Лекуват се амбула-
торно от личните си
лекари. За миналата
седмица заболявае-
мостта от грип и ос-
три респираторни за-
болявания е в грани-
ците на нормата.  Н-
яма регистрирани
епидемични взривове
и взривове от вътре-
болнични инфекции на
територията на гр.
Перник и областта. П-
рез седмицата в Д
НЗБ са извършени 89
проверки, от които
81 по спазване на про-
тивоепидемичен кон-
трол.
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Äâå íîâè ñîöèàëíè óñëóãè ðàçêðèâàò â Ïåðíèê
Те са по проект „Да не изоставяме нито едно дете”  и бяха представени вчера

Мощен компютър помага на
посетителите в

радомирското кметство
Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА
От началото ок-

томври месец в
Перник започна
реализирането на
проект „Да не изо-
ставяме нито едно
дете” – разкриване
на социални услуги
вПерник  Вчера той
беше официално
представен пред
представители на
общинската власт,
представители на
институции, свър-
зани с проблемите
на деинституцио-
нализацията на де-
цата, представи-
тели на медиите.
Общата стойност
на проекта е малко
над 193 000 лева. А
п р о д ъ л ж и т е л н о с -
тта на проектни-

Заплатите на лекарите
са гарантирани от

Здравната каса
Зоя ИВАНОВА

Надзорният съвет  на Националната
здравноосигурителна каса взе реше-
ние да заплати за месеците септем-
ври, октомври и ноември т.г. направе-
ните разходи от лечебните заведения
за болнична медицинска помощ и ме-
дицински изделия до 80%. Тези
средства гарантират заплатите на ле-
карите в лечебните заведения за бол-
нична медицинска помощ и разплаща-
не с някои доставчици – по преценка
на ръководствата на болниците. Това
се съобщава от здравноосигурителна-
та институция.

Касата ще изплати неразплатените
здравноосигурителни плащания за
болнична медицинска помощ за 2013
г. през януари следващата година, ка-
то средствата ще бъдат за сметка на
бюджета на НЗОК за 2014 година.

32 свободни работни места
предлага Бюрото по труда
Силвия  ГРИГОРОВА

  32 свободните ра-
ботни места предлага
тази седмица Бюрото
по труда на хората,
които са на  трудова-
та борса. И тази седми-
ца хит на трудовата
борса са шивачките.
Обявените свободни
работни места за тях
са 20 като изискването
е да имат опит в про-
фесията. Освен тях,
Бюрото по труда е об-
явило, че търси още: 1
готвач с опит, 1 тех-
нически специалист
със средно специално
образование или висше-

ДВГ, автотранспортна
техника и управление
на транспорта с опит,
1 булдозерист с квали-
фикация машинист
ПСМ, 1 агент за об-
служване на клиенти
по телефон /кол цен-
тър с висше образова-
ние, перфектен френ-
ски и английски език и
компютърна грамот-
ност,  1 сервитьор и 1
автотенекеджия и ав-
тобояджия с опит,  5
ресторантски работ-
ници, 1 огняр с профе-
сионална квалифика-
ция.  Хората с висше
образование тази сед-

мица имат много малки,
почти никакви шансове
да си намерят работа,
тъй като предложени-
те за тях работни мес-
та са само 2. Останали-
те 30 са за хора със
средно образование.
Обезпокояващ е фак-
тът, че безработните
висшисти  нямат поч-
ти никакъв избор за ра-
бота, което ще рече, че
те са принудени да
приемат каквато и да е
работа, за да си оси-
гурят някакви средс-
тва за препитание, ако
не получават обещете-
ние на борсата.

 

те дейности е 14
месеца. Общата цел
на проекта е пос-
тигането на трай-
на деинституцио-
нализация на деца-
та от специализи-
раните  институ-
ции за деца с ув-
реждания на тери-
торията на община
Перник чрез раз-
криване и функцио-
ниране на комплекс 
от социални услуги
в среда, близка до
семейната. Това са
Център за настан-
яване от семеен
тип на 12 деца от

специализираните
институции и до-
пълнителни 2 мес-
та за настаняване
на деца от общнос-
тта и Защитено
жилище за 8 потре-
бители, в съотвес-
твие сдействаща-
та нормативна
уредба и официал-
ните стандарти и
критерии. Центъ-
рът е изграден в
кв. Драгановец, а
защитеното жили-
ще в квартал Из-
ток – стана ясно
още на пресконфе-
ренцията. И двете
сгради са готови,
до десетина дни
трябва са се фина-
лизират някои до-
вършителни рабо-
ти. Специалистите

са категорични, че
заложените брой-
ки, ще бъдат абсо-
лютно достатъч-
ни за да се обхва-
нат лицата отго-
ворящи на изисква-
нията от облас-
тта. Досега в Пер-
ник не е имало спе-
циализирана инсти-
туция за деца с ув-
реждания.

Социалните услу-
ги които ще бъдат
разкрити в Перник
са в съответствие
с Националната
карта на резидент-
ските и други съ-

пътстващи услуги
и с визията за
деинституционали-
зацията на децата
в страната. Цели-
те на тази интег-
рация  чрез нов
тип услуги в об-
щността  се от-
насят до децата и
младежите, наста-
нени в домовете за
деца с умствено
изоставане  и фи-
зически уврежда-
ния, както и децата
с увреждания над 3
годишна възраст,
настанени в домо-
вете за медико со-
циални грижи. Цел-
та на проекта е да
се осигури социал-
на интеграция на
младежите с увреж-
дания , да сеподпо-
могне интегриране-
то им в общонстта
чрез подходящи  ре-
зидентски и съ-
пътстващи услуги.
Новите резидент-
ски услуги в Перник
са пряко  предназ-
начени за целевата
група на децата и
младежите  с ув-
реждания. Крайни-
те ползватели на
услугата от целе-

вата група ще бъ-
дат 12 деца в цен-
търа и 8 в защите-
ното жилище.

Целта на проекта
е  да допринесе за
трайна деинститу-
ционализация и ин-
теграция в месна-
та общност на де-
ца и младежи с ув-
реждания, както и
да изгради  умения
заработа за тези
цели у семейства-
та им  и у персона-
ла на специализира-
ните услуги.

Проектът ще има
трайно въздей-
ствие върху целе-
вата територия 
чрез постигане на
деинституционали-
зация  на грижите
за деца. От друга
страна трайно въз-
действие върху це-
левите групи ще се
постигне чрез  съз-
дадената социална
и н ф р а с т р у к т у р а  
която ще предлага 
нов вид услуги. Ус-
пешното изпълне-
ние на проекта  и
резултатите от
него ще бъдат 
неизменна част от
презентацията на

града по време на
различните регио-
нални, национални
и европейски фору-
ми , в които уча-
стват представи-
тели на община
Перник.

Очаква се проек-
тът да окаже трай-
но въздействие
върху целевите гру-
пи в съответствие 
със заложените це-
ли и милтиплицира-
не на  ефекта  на
дейностите чрез
обвързаността им
с мерките на тери-
торията нац ялата
страна, целящи до-
пълване и изпълне-
ние на плана за
деинституционали-
зация  на национал-
но ниво.

Очаква се също об-
щина Перник да раз-
работи и канди-
датства  с послед-
ващи проекти за фи-
нансиране по опера-
тивните програми 
и други финансови
механизми, с оглед
постигането на  ус-
тойчиво развитие
на новосъздадени-
те  резидентни ус-
луги.

Стенен компютър е монтиран в сало-
на за посетители на партера в сграда-
та на обищнската администрация в Ра-
домир. Там гражданите могат да полу-
чат разнообразна информация, инте-
ресуваща ги по различни общински
въпроси.

Монтирането на масивният компютър
е по проект “Е-ПОДЕМ” по Оперативна
програма “Техническа помощ” на На-
ционална стратегическа референтна
рамка 2007 – 2013 г. В реализирането
на проекта участва и секретарят на
Община Радомир Валентин Петров.

На северната стена на партерния
етаж е монтиран широкоекранен теле-
визор, от екрана на който се излъчва
непрекъснато информация за гражда-
ните, по отношение на общината.

Съоръженията, улесняващи радо-
мирци, са закупени с европейски
средства, без финансово участие на
Община Радомир.

Откриват обновеното
училище в Трън

Любомира ПЕЛОВА

Максимално високо ниво на ене-
ргийна ефективност е постигнато в
сградата на единственото средно учи-
лище в Трън - СОУ “Гео Милев”. Това
е осъществено с осъществяването на
проект по оперативната програма “Ре-
гионално развитие”, съобщи ръково-
дителят на проекта Евгения Такова.
Направена е топлоизолация на фаса-
дата, цокъла, подове, покрива, който
е и хидроизолиран. Учебното заведе-
ние вече има и мълниезащита. Подоб-
рени са 5703 кв. м образователна ин-
фраструктура, отчитат от общината.

Проектът е на стойност 576 010,33
лева. Съфинансирането от Европей-
ския фонд за регионално развитие
възлиза на 489 608,78 лева. Санира-
нето е извършено за година и полови-
на. С прилагане на мерките за ене-
ргийна ефективност е намален разхо-
дът на

електроенергия с 65 процента и са
спестени 227,95 т въглеродни емисии.
Обновената учебна сграда ще бъде
открита официално днес.

В СОУ “Гео Милев” в Трън учат 300
ученици, от които 183 са от ромски
произход.
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Ñèðèéñêàòà îáùíîñò íà ñðåùà â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå
Тя беше по инициатива на пернишкия депутат Ирена Соколова

Досиетата отново
на дневен ред

Две школа от областта
стават защитени

Виктория СТАНКОВА
С още 9 нови училища се увеличи

списъкът на защитените учебни заве-
дения в страната. Сред тях има и две
от Пернишка област. Това са школата
в селата Дрен и Калище. Решението
бе взето от Министерски съвет.

Защитените училища в България са
136, а средищните – 796. Правителс-
твото актуализира списъкът им вчера.
Към досегашните защитени са доба-
вени училища в селата Добромирка,
Коритен, Габрово, Пасови, Върбина,
Габра и Бояново.

За защитено се определя държавно
или общинско училище, което, ако бъ-
де закрито, поне 10 ученици в задъл-
жителна училищна възраст ще пътуват
на не по-малко от 20 км до най-близ-
кото друго училище. За планинските
райони освен километрите се отчита
разчлененост на релефа, обезопасе-
ност на маршрута, налична пътна ин-
фраструктура, денивелация. Статут на
защитено училище придобива и уче-
бно заведение, което, ако бъде закри-
то, неговите ученици няма да могат да
се обучават в най-близкото средищно
школо поради липсата на капацитет и
невъзможност да бъдат иззъплени
здравно-хигиенните изисквания в не-
го.

Защитените училища получават еже-
годно допълнително финансиране. В
законопроекта за държавния бюджет
за 2014 г. за тази цел са предвидени
5,530 млн. лв.

Правителството одобри и актуализа-
ция на списъка на средищните учили-
ща за 2013/2014 г., с която от него от-
падат осем от вписаните и се включ-
ват нови 11 средищни училища от 10
населени места в 10 общини. Общият
брой на учениците в новите средищни
училища е 2039, като 394 от тях са пъ-
туващи.

С направената актуализация общият
брой на средищните училища за нас-
тоящата учебна година става 796. Те
се намират в 646 населени места на
238 общини. Средищните училища са
посещавани от общо 199 747 ученици,
като пътуващите до 16-годишна въз-
раст са 45 181 деца

Зоя ИВАНОВА
По инициатива на

народния представи-
тел  Ирена Соколова
в Народното събра-
ние се проведе среща
между представите-
ли на ПП ГЕРБ, пред-
седателят на Дър-
жавната агенция за

бежанците Николай
Чирпанлиев, пред-
ставители на сирий-
ската общност у
нас, БИОХ и няколко
големи Международ-
ни неправителстве-
ни организации, ра-
ботещи за интегра-
ция на малцинствени

групи, занимаващи
се с благотворител-
ност и работа с доб-
роволци.    Главната
цел на дискусията бе
да се даде възмож-
ност за диалог меж-
ду отделните брън-
ки от веригата и по
този начин да се да-
дат конструктивни
предложения за ефе-
ктивната интегра-
ция на бежанците.
Ирена Соколова от-
кри срещата с думи-
те, че и институ-
циите и гражданите
трябва да имат ху-
манното отношение
към сирийските бе-
жанци и да по-
търсят начини за
тяхното интегрира-
не в обществото ни.

Зам.-председателят
на ГЕРБ Цветан Цве-
танов заяви, че пра-
вителството е ви-

новно за кризата със
сирийските бежанци,
тъй като не е изгра-
дило навреме необхо-
димият капацитет за
настаняването им.
„Трябва да имаме ху-
манното отношение
към сирийските бе-
жанци и да търсим на-
чини за тяхното ин-
тегриране в общес-
твото ни. Трябва да
работим така, че еди-
н ден нашите деца да
не се срамуват от
действията ни.”, зая-
ви Цветанов. Предсе-
дателят на Агенция-
та за бежанците Ни-
колай Чирпанлиев под-
черта, че имено чрез
такива срещи ще се
решават реалните
проблеми на бежанци-
те.

От сирийската об-
щност поискаха  съ-
действие при достав-

ката на вече събрани
помощи. От своя
страна неправителс-
твените организации
обясниха, че могат да
помогнат в някои от
дейностите. Скоро
ще започне да работи
сайт, който ще пома-
га на дарителите да
се ориентират в кой
център от какво има
нужда.                              
Ирена Соколова заяви,
че за напред регуля-
рно ще бъдат провеж-
дани подобни диску-
сии, на които ще се
съобщава какво е
свършено до момента
за решаване на бежан-
ската криза. Тя доба-
ви, че това е проблем
за всеки гражданин и
ако има повече инфор-
мираност по въпроса
, това значително ще
редуцира възможни-
те спекулации.

ВМРО против подкрепата
на Турция за Европейския съюз
Зоя ИВАНОВА

Към причините за
оставката на нас-
тоящото прави-
телство, според
ВМРО, се добави
още една – вън-
шният министър
Вигенин изрази
подкрепа от името
на България за
членството на Тур-
ция в Европейския
съюз. Преди дни, 
по време на среща с
колегата си от
турска страна -
скандалният неоос-
манист професор
Давутоглу, Виге-
нин изказа задо-
волство от напред-
ването на прего-
ворния процес на
Турция към Евро-
пейския съюз.

Така Вигенин от
името на новата
„тройна коалиция”,
с участието на
ДПС и „Атака”, на
практика продължи
печално известна-
та политика на
външния министър
на ГЕРБ Николай
Младенов.

През пролетта
явно трябва да има
избори 3 в 1: за ев-
родепутати, за
парламент и за пре-
зидент. Защото и
двете институции
ден след ден про-
пиляват и малкото
останало им дове-
рие, е позицията на
ВМРО.

Мнението на 330
000 български
граждани е на път

да бъде пренебрег-
нато в името на
едно ръкостискане,
се казва още в по-
зицията на ВМРО,
която припомня, че
внесената от пар-
тията през 2010 г.
първа по рода си
подписка с искане
за национален ре-
ферендум по тур-
ското еврочленс-
тво – остана без
решение от народ-
ното събрание.

Кристиян Виге-
нин тихомълком по-
даде десница на
турския си колега
Ахмет Давутоглу и
изрече съдбоносно-
то „да“ за присъе-
диняването на мно-
гомилионната ни
съседка към евро-
пейското семей-
ство. „Доволни сме
от решението за
отваряне на прего-
ворна глава №22“,
обяви сякаш лично-
то си мнение ми-
нистърът.

Кого попита Ви-
генин, за да се из-
казва от името на
всички нас? Кои
сте Вие, които сте
доволни? И кого
п р е д с т а в л я в а т е :
себе си, партията,
която Ви издигна
на този пост, или
народа? Не трябва
ли това решение
поне да бъде взето
след обсъждане в
Народното събра-
ние, а не да е плод
на едноличното Ви
решение?

Както ГЕРБ, по
време на чието уп-
равление ВМРО пре-
даде стотиците
хиляди подписи, та-
ка и сегашните
властимащи, под-
ценяват важнос-
тта на въпроса. В
името на какво на-
шата държава под-
крепя Турция и как-
во печелим ние от
това?

Турция няма
място в ЕС по
няколко причини: в
момента именно тя
насочва бежанска-
та вълна и потока
от нелегални ими-
гранти към Бълга-
рия- респективно
към Европа; води
агресивна полити-
ка спрямо съседите
си; тя е главен дви-
гател на войната в
Сирия, изпращайки
въоръжени ис-
лямисти да се бият
на страната на
опозицията. Това
изтъква в позиция-
та си ВМРО.

От партията са
категорични, че Тур-
ция географски не
принадлежи към Ев-
ропа и влизането й
в Съюза не почива
нито на икономичес-
ки, нито на култур-
ни основания. Влиза-
нето на Турция в ЕС
ще заличи единстве-
ните граници, кои-
то могат да спрат
икономическата и
политическа инва-
зия на 80-милионна
Турция у нас.

Зоя ИВАНОВА

 Народният представител от ПП ГЕРБ  И-
рена Соколова бе сред организаторите на
проведената в Народното събрание кръгла
маса на тема “Предизвикателствата пред
разкриването на досиетата в България”.
Причина за организирането на форума ста-
на информацията за връщането на параг-
раф 12 в закона на досиетата, който осигур-
ява един вид чадър на работилите в дър-
жавна сигурност, както и появилата се ин-
формация за закриване на Комисията за
досиетата. Участие в дискусията взеха
замстник-председателят на ПП ГЕРБ Цве-
тан Цветанов, Александър Кашъмов, Калин
Янакиев, Христо Христов, Момчил Мето-
диев, Евтим Костадинов, Вежди Рашидов и
др. Началото на форума беше дадено от ръ-
ководителя на софийското бюро на фонда-
ция “Конрад Аденауер” Марко Арендт. Той
заяви, че България наистина може да се
гордее със Закона за досиетата.”Страната
ви  тръгна малко късно, но успешно по този
път”.-подчерта той. В изказването си замес-
тник-председателят на ГЕРБ Цветан Цвета-
нов  заяви, че „ГЕРБ твърдо ще стои зад за-
пазването на Комисията по досиета-
та.”Взехме политическо решение да запа-
зим философията и начина, по който работе-
ше комисията. Ще направим парламентар-
но питане към министъра на правосъдието
защо не са предадени архивите от затвори-
те. Проблемът на България през всички те-
зи години е че липсваше желанието това да
се случи, въпреки приетото законодателс-
тво”.  След края на срещата Ирена Соколо-
ва посочи,че искането надепутатите от БСП
да закрие да върнат Параграф 12 е поред-
ния им опит да манипулират миналото. „О-
чевидно е, че  БСП прави опити за рестав-
рация на ДС, без да отчита , че голяма част
от българските граджани са изключително
чувствителни на тази тема. Надявам  се ние
от политическа партия ГЕРБ да не позволим
тази реставрация да се случи”. –подчерта
Соколова.

От 1 януари 2014 г.
минималната работна
заплата става 340 лева

Силвия ГРИГОРОВА
На вчерашното си заседание, пра-

вителството определи нов, по-висок
размер на минималната месечна ра-
ботна заплата от 1 януари 2014 г. Той
става 340 лв. при 310 лв. сега. Мини-
малната часова работна заплата ще
бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85
лв.

Новият размер на минималната ра-
ботна заплата отговаря на основните
принципи на политиката по доходите
по отношение на нископлатените ра-
ботници. Той ще гарантира по-добро
задоволяване на техните и на семей-
ствата им потребности, ще намали об-
хвата на „работещите бедни” и ще ге-
нерира по-оживени стопански проце-
си по линия на вътрешното потребле-
ние. Очаква се да доведе до изсветл-
яване на доходи и намаляване на
обема на сивата икономика.
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В Перник тя бе наложена още през 2012 година

Любомира ПЕЛОВА
По указание и след

създадена организа-
ция от вицепремиера
и министър на вът-
решните работи
Цветлин Йовчев,
главният секретар на
МВР Светлозар Лаза-
ров е разговарял вче-

ра с министъра на фи-
нансите Петър Чоба-
нов, съобщиха от
пресцентъра на МВР.
По време на разгово-
рите е постигнато
съгласие полицаите
да получат ваучери-
те за храна, обещани
им още през октом-

ври 2012 година.
Парите на колегите

ще бъдат изплатени,
включително и ако
има такива от тях,
които ще натрупат
допълнителни работ-
ни часове, заяви Глав-
ният секретар на
вътрешното минис-
терство, след като
вчера десетки служи-
тели на столични по-
лицейски управления
излязоха пред своите
РПУ. 

Причина за недо-
волството бе заповед
на вътрешния минис-
тър Цветлин Йовчев,
според която патру-
лиращите полицаи ще
трябва да обхождат

41% от  учениците
до 16 годишна възраст

са неграмотни
Виктория СТАНКОВА

Приоритетите в Бюджет 2014 ще
ускорят икономическия растеж

на ротационен прин-
цип и други райони в
София.  Според източ-
ници от министерс-
твото,  заповедта е
била издадена, защото
има срастване на слу-
жители от районните
полицейски управле-
ния с криминалния кон-
тингент.

Главният секретар
на МВР Светлозар Ла-
заров е бил на място-
то и е разговарял с
протестиращите. По
негови думи целта на
новата заповед е оп-
тимизиране и по-гол-
яма ефективност на
служителите. 

Ротацията е евро-
пейска практика и не

се въвежда заради ко-
рупция, а за да се из-
бегне стереотипа и
затъпяването на се-
тивата на полицаите,
които дълги години
патрулират на едно и
също място, поясни
Лазаров. 

Засега обаче изпъл-
нението на заповедта
бе спряно, за да бъде
по-добре разяснена
тя на служителите.

В пернишката Облас-
тна дирекция на поли-
цията опити за рота-
ция бяха направени още
миналата година от ек-
сшефа Валентин Ди-
митров. Тя обаче така
и не се наложи като
практика.

Кабинетът със стратегия
за под 11% отпаднали от

училище до 2020 г.
Виктория СТАНКОВА

Правителството прие Стратегия за
намаляване на дела на преждевре-
менно напусналите образователната
система. Срокът й на действие е до
2020 г., а целта, заложена в нея, е с
реализация на предвидените мерки
делът на отпадналите от училище да
спадне до 11% при 12,5% през 2012 г.

“Преждевременното напускане на
училище е значим социален и иконо-
мически проблем. Той намалява въз-
можностите за реализация в живота и
на пазара на труда. При хората, които
притежават основно или по-ниско об-
разование, нарастват рисковете от со-
циално изключване. Не на последно
място това явление създава предпос-
тавки за влошаване на качеството на
живот и благосъстоянието на сегашно-
то и на бъдещите поколения”, се казва
в позицията на кабинета.

Постигането на целите на стратегия-
та ще се осъществява чрез ключови
мерки за превенция, която цели пре-
дотвратяване на причините за преж-
девременно напускане на училище;
интервенция с цел създаване на усло-
вия за ограничаване на преждевре-
менното напускане; и компенсиране –
за да се подпомогне на преждевре-
менно напусналите отново да се вклю-
чат в образованието или да придобият
квалификация.

Според съобщение от Министерски
съвет, стратегията изисква прилагане-
то на междусекторен подход на на-
ционално, общинско и училищно рав-
нище, гарантиран от координационен
механизъм между институциите, както
и участието на неправителствения
сектор в разработването и изпълне-
нието на специфични политики за об-
разование и в подобряването на мате-
риално-техническите, социалните и
психолого-педагогическите условия,
включително и чрез възможностите на
публично-частното партньорство.

Силвия ГРИГОРОВА
На вчерашното

заседание на Нацио-
налния съвет за
тристранно сът-
рудничество, со-
циалните партньо-
ри обсъдиха проек-
тите на закони за:
държавния бюджет
на Република Бълга-
рия за 2014 г.,  бю-
джета на държавно-
то обществено
осигуряване, на, на
Н а ц и о н а л н а т а
з д р а в н о о с и г у р и -
телна каса за след-
ващата година,  п-
роекта на поста-
новление на МС за
определяне на нов
размер на минимал-
ната работна зап-
лата. Разгледани
бяха и два законоп-
роекта за измене-
ние на Кодекса за
социално осигур-
яване, внесени от
народни представи-
тели.

„За пореден път
се получи конс-
труктивен диалог,
в който всички
партньори изложих-
ме своите основни
виждания. Предста-
вихме основните
приоритети – обра-
зование, публична
и н в е с т и ц и о н н а
програма, реформи
в администрацията
и здравеопазване-
то, фокуса ни към
местните власти
не само с ресурса,
който директно
отделяме за тях, но
и с възможността
те с проекти да
кандидатстват в
публичната инвес-
тиционна програ-
ма”, заяви финансо-
вият министър Пе-

тър Чобанов. Спо-
ред него Бюджет
2014 балансира ин-
тересите и задава
ясно и категорично
приоритети, кои-
то, ако бъдат из-
пълнени, ще се уско-
ри икономическият
растеж и ще има по-
добро развитие на
икономиката и
страната.

Според министъ-
ра на труда и со-
циалната полити-
ка- Хасан Адемов,
бюджетът на ръ-
ководеното от не-
го ведомство е
най-големия през
последните 23 г. –
1,61 млрд. лв. и с
него ще бъдат пок-
рити всички поли-
тики, които са из-
пълнявани от
МТСП. По отноше-
ние на бюджета на
ДОО той посочи,
че са предвидени
8,1 млрд. лв. за пен-
сии и са гарантира-
ни всички социални
плащания. „Основ-
на характеристика
на бюджета на
ДОО е, че се гаран-
тира размразяване
на замразените
през последните
четири години со-
циални плащания и
ще има, макар и
малко, но по-високо
ниво на социална
защита на българ-
ските граждани”,
коментира минис-
тър Адемов. Той е
категоричен, че
увеличаването на
възрастта и стажа
за пенсиониране
няма алтернатива.
„Друг е въпросът
дали това трябва
да стане по начина,

по който сега е
регламентирано в
нашето законода-
телство и затова
подкрепихме зам-
разяването им за
една година на ни-
вата от 2013 г.”,
посочи социалният
министър.

В отговор на жур-
налистически въп-
рос министър Пе-
тър Чобанов поя-
сни, че продължава
търсенето на въз-
можности за допъл-
нително финансира-
не на НЗОК през та-
зи година. „Ситуа-
цията там е много
тежка, тя е наследе-
на. Колкото и да
казваме, че не
трябва да се оправ-
даваме с наследс-
твото, това е оче-
виден факт и не е
оправдание. В про-
цеса на бюджетира-
не и в процеса на из-
разходване там се е
формирал подобен
недостиг, който се
стремим да покрием
тази година колко-
то можем повече”,
допълни Чобанов.
Той изрази личната
си позиция против
вдигането на осигу-
ровките в този мо-
мент. „На мнение
съм, че първо
трябва икономика-
та да заработи, да
започнем да събира-
ме в по-голяма сте-
пен декларираните,
но несъбрани прихо-
ди, и оттам вече да
мислим за корекция
на самата осигури-
телна вноска – било
то за здраве или за
социално осигурява-
не”, подчерта Пе-
тър Чобанов.

       

41 % от учениците до 16 годишна възраст
са напълно неграмотни, а поне половината от
учениците от 1-3 клас имат проблем с усвоя-
ването на българския език, тъй като за тях
той не е майчин.

38 % не завършват започнатото си образо-
вание, а една трета, задължени по закон да
се образоват, не го правят.

Това се казва в позиция на Съюза на бъл-
гарските ученици относно настоящата реал-
ност в образователната система у нас, спо-
ред която средното ни образование се нами-
ра в тежка морална и институционална криза.

Налични са съществени разлики в начина и
нивото на образоване в по-големите градове
в сравнение със средните и по-малките таки-
ва. По-богатите социални групи осигуряват
по-добро средно образование на своите де-
ца, отколкото по-слабо заможните.

Съюзът маркира и други типични въпроси-
телни и проблеми, сред които неадекватната
на съвременните необходимости учебна
програма и учителски подход; продължава-
щата закостенялост и феодална структура в
училище; липсата на достатъчно ученическо
участие в процесите на вземане на решение
в училище; девалвацията на основни ценнос-
ти в ценностната система на учениците; раст-
ящото насилие и дискриминация в училище;
външната миграция и други.

Съюзът алармира още, че ученическото са-
моуправление в повечето учебни заведения
не се радва на завидна активност и подход-
яща позиция в институционалната структура
на съответното училище. Ученическите съве-
ти се доминират от по-възрастни преподава-
тели, психолози, педагогически наставници,
които променят реалния дневен ред на уче-
ниците съобразно собствените си разбира-
ния.

Училищната демокрация, подчертават уче-
ниците, се намира в пълен колапс и зависи-
мост от решенията на съответния директор и
регионален инспекторат. Достига се до там
държавата да изготвя и прилага унифицира-
ни механизми за ученическо участие, които
да се трансферират на общинско, областно и
национално равнище в пълен non-sense с
традиционното самостоятелно изграждане
на ученически организации в гражданското
общество.

Разширяват  
защитените зони

Силвия ГРИГОРОВА
С близо 185 хил. ха се разширява площта

на защитените зони за опазване на природ-
ните местообитания и дивата флора и фауна в
България след като правителството измени
съществуващите списъци и добави три нови
зони. Разширението на площта се отнася до
акваторията на защитените зони и е резултат
от допълнителни теренни проучвания, реали-
зирани от институтите по океанология и за
биоразнообразие и екосистемни изследва-
ния при БАН.

 Трите нови защитени зони са: Аладжа бан-
ка (669,64 ха), Емона (55 345,28 ха) и Отманли
(8,83 ха). От списъка е заличена защитена зо-
на „Острови Св. Иван и Св. Петър”, тъй като
става част от зоната „Плаж Градина – Златна
рибка”. С близо 130 ха са разширени аквато-
риите на защитените зони „Ропотамо”,
„Странджа”, „Галата”, „Комплекс Калиакра”
и „Емине – Иракли”.
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Рекламен офис:
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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, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м - 30 000 лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
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, Център, 380 кв. м - по договаряне
17. Парцел, Калкас, 822 кв.м, ток, вода, на път - по договаряне
18. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
19. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
20. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.
21. 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. Двустаен, Изток, ет. 6, юг, необзаведен - 180 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., нап. обз., след ремонт - 400 лв.
4. Тристаен, Мошино, нап. обз. - 300 лв. / за работници 350 лв./
5. Офиси, до Съда, без ТЕЦ - 230 лв.; 150 лв.
6. Гараж, кв. Ив. Пашов - 50 лв.
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Търси Апартаменти под наем в добро състояние
напълно обзаведени, за чуждестранни студенти

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

ÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀÀËÄÈÍÀ

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

БИЗНЕС ОФЕРТИ:

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

2. Търговски обект, Изток, топ-място,

200 кв.м, + градина 80 кв.м,

работещ, напълно оборудван - 250 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

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

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

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

7. Изток, ет. 2, юг, ТЕЦ - 21 500 лв.

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

2. Център, по-нова тухла - 26 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

10. Тева, без ТЕЦ, ет. 3 - 32 900 лв.

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

12. Ю. Гагарин, ет. 6, 2 тер., нов блок, лукс - 46 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЪЩИ ВИЛИ И ПАРЦЕЛИ:

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

2. Къща, Кладница, 2 ет., таван,

масивна, дв. 488 кв.м - 82 000 лв.

3. Къща, Драгичево, груб стр., 2 ет.,

по 3 стаи, дв. 540 кв.м - 36 000 евро

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

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

6. УПИ, 250 кв.м, Център - 13 500 лв.

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

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

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

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

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

2 дка, за обслужващи дейности - по договаряне

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

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

14. УПИ, 520 кв.м, с. Велковци,

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

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

4. Офис до Площада, 54 кв.м - 150 лв.

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

E-mail:aldina_imot@abv.bg

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

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

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

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

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

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

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

www.intelekt2000.portalimoti.com

Тел. 076/670 900; 076/607 707

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

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

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

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

Ул.”Найчо Цанов” № 34, ет.4,

тел. 088/8548 867; 088/8227 490

 www.joki.imot.bg

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Мезонет, Ид.ц., необзаведен - 450 лв.
2. Етаж от Къща, Проучване, нап. обзаведен - 300 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., ч. обзаведен, ТЕЦ - 250 лв.

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и обществено обслужващи дейности - 28 евро/кв.м

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

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

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

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

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

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

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

 Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

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

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

тел: 076/60 13 42офис:13

Ново строителство:

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

КУПУВА :

1. Къща в Изток, Мошино

2. Парцел, Мошино, Изток

3. Гарсониера, Изток, Мошино

4. Парцели, в Перник

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ “АРГО”

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

ул. “Кракра” 15, ет.1

ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,

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

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ул.”Кракра” 57/2Б

Агенцията е създадена през 1994 г.

e-mail: imoti_bovina@abv.bg

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0877/067 392

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

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

Съдействие за жилищни кредити

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна - 20 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, РVС - 23 000 лв.
4. 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 31 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 товарен ЖУК-А11 с
АГУ, 1 500 лв. тел. 0895/360 407

Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина
чешма, панорама, слънчев, ток,
вода, на улица, 19 500 лв. - тел.
0888/700 258; 0888/932 391
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
договаряне – тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

разрешително за строеж, с Н=15 м
и РЗП: 2 200 кв., продажба или обе-
зщетение – 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
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 отопле-
ние, 60KW – тел. 0887/88 40 95

работанаем

разни

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

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

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

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

ЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГА
ПерникПерникПерникПерникПерник

Обявява  за невалидни

разписки, образец VР-1

със следните номера:

от 602132 до 602135от 602132 до 602135от 602132 до 602135от 602132 до 602135от 602132 до 602135

от 602142 до 602144от 602142 до 602144от 602142 до 602144от 602142 до 602144от 602142 до 602144

от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,от 602147 до 602150,

616107, 616110,616107, 616110,616107, 616110,616107, 616110,616107, 616110,

616117, 616124616117, 616124616117, 616124616117, 616124616117, 616124

Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,Поканват се гражданите,

платили суми срущиплатили суми срущиплатили суми срущиплатили суми срущиплатили суми срущи

гореописаните разпискигореописаните разпискигореописаните разпискигореописаните разпискигореописаните разписки

да уведомят офиса нада уведомят офиса нада уведомят офиса нада уведомят офиса нада уведомят офиса на

ЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГАЗАД ВИКТОРИЯ ГА

Перник,Перник,Перник,Перник,Перник,

ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3ул. Черешово топче № 3
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ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÀÐÒ-ÊÎ ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ ÈÍÒÅËÅêò

ÆÎÊÈ ÑÏÅÊÒÚÐ

ïÐÅÑÒÈÆ

ÎÐÅËÁÎÂÈÍÀ

ÃÀÁÈ-Ì ÀÃÅÍÖÈß ÀÐÃÎÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

èìîòè - òîï-ÎÔÅÐÒÈ

тел. 076/ 60 28 94 тел. 076/ 60 51 27

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

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

тел. 076/ 60 13 42 тел. 0898/ 255 800

тел. 076/ 60 03 54 тел. 0898/ 945 694

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

ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер., среден - 25 000 лв.

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

кв.м - 57 000 лв.

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

- до 55 000 лв.

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Къща, Център, 2 ет. - 54 000 лв.

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

2. Търси под наем,
Двустаен в Центъра

1. Къща, Протожерица,

РЗП: 130 кв.м, гараж, дв.

350 кв.м - 40 000 лв.

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

1. Тристаен, ул. Вардар, 95 кв. м,
ет. 3, тх., ТЕЦ, отличен - 50 000 евро

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

ÀËÄÈÍÀ
тел. 076/ 60 03 01

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

ТЕЦ, тер, юг - 21 500 лв.

Място за вашата
реклама

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

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

Собственик
продава:
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Посланикът в Бразилия не съобщил
за Боевски, Вигенин иска наказание
Външният министър Кристиан Вигенин

ще сезира Дисциплинарния съвет на
МВнР за посланика ни в Бразилия
Чавдар Николов, защото запазил за себе
си информацията за освобождаването на
Гълъбин Боевски.

Пред БНТ министърът заяви, че става
въпрос за недобра, дори липсваща
комуникация с МВнР - в нито един момент
не били информирани, а това е било
задължение на посланика.

Бразилските власти обявиха, че са
съобщили за решението за експулсиране
още през април.

“Това, което се е случвало, е останало
за сведение и ползване на посланика.
Дори да предположим, че е имало
неясноти как и в какви срокове Бразилия
ще реализира решението за експулсира-
не, нищо не обяснява факта, че българ-
ските служби не са имали информация”,
заяви Вигенин. 

Той добави, че не може да гадае какво
се крие зад липсата на тази комуникация,
но бе категоричен, че това няма как да
остане без последствия.

Министърът уточни, че посланикът ще
остане в София, докато не се произнесе
Дисциплинарният съвет, от който очаква
максимално бързо да бъде решено какви
да са последствията за него.

По думите на Вигенин законът пред-
вижда различни възможности за наказа-
ния, но не каза какви. Според него в друг
случай вероятно такова действие или
бездействие е щяло да остане незабел-
язано.

Оказа се, че има и други българи, които
по подобна схема са били експулсирани
от Бразилия и МВнР не е имало информа-
ция.

Вече са прави проверка на посолството
в Бразилия от Инспектората. Не заради
случая, а защото още през лятото било
селектирано като едно тези, които имат
нужда от проверка за начина на работа.

“От българските дипломати се очаква
адекватна работа, останалите институции
също очакват МВнР да информира, а ние
не успяхме да го направим, защото
случаят беше мистерия за нас”, добави
външният министър.

Той уточни, че МВнР и МВР са знаели,
че е издаден паспорт на Боевски на 11
октомври, но посочените мотиви са били,
че му е необходим, за да започне работа
до края на присъдата си.

Вигенин потвърди, че Марин Райков в
качеството му на външен министър в
служебното правителство не е бил
информиран.

“Надявам се и българските дипломати в
чужбина да си направят изводите”,
призова външният министър.

АКТУАЛНО
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
05:00"Кухнята на Звездев" /п./
05:30"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 41
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. 19
15:00"Цветовете на любовта" - сериал
16:00"Пепел от рози" - сериал, еп. 42
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Огледален свят" - сериал
22:00bTV Новините - късна емисия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30"Голата истина"
00:00"Излъжи ме" - сериал, с. 3, еп. 5
01:00"Трета смяна" - сериал, с. 2, еп. 8
02:00"Преди обед" /п./
03:40bTV Новините /п./
04:10"Кухнята на Звездев" /п./
04:40"Пепел от рози" /п./ - сериал, еп. 42

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

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:10Малки 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
12:30Малки истории
13:00Апартаментът с Марта Вачкова
14:00Сен Тропе тв филм/375 епизод/
15:10Бурен свят тв филм/22 епизод/
15:50Частен случай
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:20Ретро следобед: Вариете "Одеон"
16:50Тенис: Турнир на шампионките
18:30Теглене на тиражите на ТОТО 2 и
Втори ТОТО шанс
19:00Фамилията Щраус тв филм
19:50Лека, нощ деца!: Бърколино
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00Дълбочинна бомба игрален филм /
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Падащи небеса тв филм
23:45Мотоспорт екстра
00:15Ретро следобед: Вариете "Одеон" /
00:45Апартаментът с Марта Вачкова /п/
01:30Фамилията Щраус тв филм /8,
последен епизод/п/
02:25По света и у нас /п от 20:00/
03:10Дълбочинна бомба игрален филм/п/
04:35Падащи небеса тв филм

ДНЕВЕН
ХОРОСКОП

СМЯХ

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

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

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН
Доста сте разсеяни

и може да объркате
бая неща, а това няма
да е добра атестация

за вас. Важно е да не се вманиачвате.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Обстоятелствата

ще се стекат във ваша
полза. Днес умът ви ще
е особено комбинати-

вен, но разчитайте най-вече, че къс-
метът ще ви следва неотлъчно.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Имате възможност

и достатъчно сили,
за да се справите с

всяко предизвикателство. Днес сте
на принципа „целта оправдава средс-
твата”

РАКРАКРАКРАКРАК
Ще имате амбицията

да свършите много неща. Ще се от-
крият нови възможности за реализа-
ция. Естествено, вие няма да се
втурнете през глава да действате.

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Днес ще имате усе-

щането, че всички се
опитват да ви попре-

чат и саботират работата ви. Из-
глежда това е единствено вашето

усещане.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Днес ще трябва да из-

гладите някои свои
вътрешни противоречия и чак то-
гава да действате. Имате някои
могъщи конкуренти.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Ще успеете да реа-

лизирате почти
всичките си планове,

при това без да влагате сериозни
усилия. Важното е да не сте сами и
да работите в екип.

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ще имате доста-

тъчно хъс за работа,
енергията ви ще е до-

ри в повече. Добре е да започнете да
спортувате нещо .

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Желанието ви да

увеличите доходите
си и да купите нови не-

ща, наистина е похвално, само че ще се
наложи да проявите повече търпение.

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
С доста работа за-

почвате днешния ден,
така че ще трябва да

се трудите повечко, но пък всичко
при вас ще се пълни, дай Боже и ке-
сията ви.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Започвате този

ден с големи надежди
и очаквания. Нали

знаете, че човек е толкова голям,
колкото са големи мечтите му.

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Нещата ще се раз-

виват във ваша пол-
за, но не бива да сте прекалено
нетърпеливи. Най-лесно ще ви е,
ако сте в по-тесен кръг от хора.
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Виктория СТАНКОВА

Ñêðèìîâ ïî÷íà ñúñ çàãóáà â Èòàëèÿ
Перничанинът с 8 точки при 0:3 срещу „Лубе Банка Мачерата“

Страницата подготви Яне Анестиев

Димитриос Фрагкос
(2 аса, 46 % в атака) и
словакът Петер Ми-
халович (3 аса, 45 % в
нападение). В края на
третия гейм треньо-
рът на домакините
Роберто Сантили по-
лучи жълт картон за
протести (тази сан-
кция обаче не носи ве-
че наказателни точки,
а служи само за пре-
дупреждение). Гости-
те от Мачерата гре-
шаха твърде много
сервиси в първите
два гейма, но звезда-
та на тима Иван Зай-
цев за пореден път се
оказа решаващ за ти-
ма на Алберто Джу-

Тодор Скримов де-
бютира с неприятна
загуба в италианския
шампионат, след като
неговият Андреоли
(Латина) падна с 0:3
(26:28, 20:25, 30:32) ка-
то домакин на Кучине
Лубе Банка Марке (Ма-
черата). В първия
кръг срещата им с
Трентино бе отложе-
на заради ангажимен-
тите на шампионите
по време на клубния
Мондиал в Бразилия.
Българският национал
направи 8 точки (1 ас,
1 блокада, 46 % в напа-
дение), а с по 13 най-
резултатни за дома-
кините бяха гъркът

лиани. Царя, както на-
ричат Зайцев в Ита-
лия заради руския му
произход, заби 15 точ-
ки (1 ас, 2 блокади, 48
% в нападение). Толко-
ва точки реализира и
сръбският център
Драган Станкович (4
аса, 79 % в нападение).
С 12 остана съотбор-
никът им Ийржи Ко-
вар (4 блокади, 42 % в
атака). Полякът Бар-
тош Курек записа 11
(1 ас, 59 % в нападе-
ние), а другият сър-
бин в тима Марко
Подрашчанин също
направи 11 (1 ас, 4 бло-
кади, 60 % в нападе-
ние).

Децата на „Миньор”
сред най-добрите

Отборът на „Миньор” при децата, родени
през 2000 година се класира за четвъртфи-
налите в турнира за Купата на БФС. Пер-
нишките момчета с треньор Иво Славчев
победиха отборът на „Локомотив”(Горна
Оряховица и вече са сред най-добрите
осем на турнира. Трите гола бяха отбел-
язани през първата част на мача. Първо
перничани откриха, после гостите израв-
ниха, за да дойде и победното попадение
на малките миньорци. Срещата беше из-
гледана от цялото ръководство на клуба,
което показва завидна заинтересованост
към бъдещите млади попълнения в отбора.

Илия Савчев. Домакии-
ните са обърнали  ре-
зултата с  две попаде-
ния на Венцислав Ивов
съответно в 22-та и
32-та минута на мача.
Гостите обаче отново
са довели головото
съотношение в своя
полза  с голове на Тео-
дор Димитров четири

Валери Ненчев-Гла-
вата, а не Валери Бо-
жинов е замесеният в
скандала пред Водна-
та палата в Пловдив,
разкри пловдивски
ежедневник. Екшънът,
който се разиграл в
събота призори на
паркинга пред „Билио-
нер” станал заради
паркомясто. По чудо
се разминало без ране-
ни, но се наложила на-
месата на полицаи и
гардове, които едва
усмирили главните ге-

рои- собственикът на
„Билионер” Радослав
Йорданов и „колега-
та” му от „Каручка-
та” - Валери Ненчев,
по-известен като Гла-
вата.

Инцидентът ста-
нал около 4 часа сут-
ринта, когато Йорда-
нов тръгнал да изпра-
ща госта на вечерта -
Азис. Когато слязъл на
паркинга, установил,
че колата му е запу-
шена от автомобила
на Валери Ненчев. Раз-

менените реплики за
това кой какъв е и къ-
де има право да парки-
ра изострили за секун-
ди обстановката.
Двете групи около
ресторантьорите се
нахвърлили една върху
друга. Междувремен-
но сигнал за тревога
бил подаден и към съ-
седни заведения и от
няколко нощни бара в
града към Водната па-
лата потеглили авто-
мобили със здрави
момчета.

Бъркат Божинов с кръчмар

Шест гола си отбел-
язаха отборите на
„Спортист” и „Пи-
рин”(Земен)  в мач от
деветия кръг на пър-
венството на Група 1
от областното фут-
болно първенство. Гос-
тите са открили ре-
зултата  в шестата
минута с попадение на

минути след поднов-
яването на играта и
Калоян Михайлов в 76-
та минута. Все пак в
последната минута на
редовното време Ви-
лиян Димитров е фик-
сирал крайното 3:3,
което е донесло по ед-
на точка и на двата
отбора

ПЪРВЕНСТВА НА ПОДРАСТВАЩИ
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

6-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Аякс(Дивотино) – Велбъжд       1:1
Марек 2010 – Витоша(ДД)         отложен
Миньор – Марек 2007                 6:0

 КЛАСИРАНЕ:
1.Миньор                                   17:11        15 т.
2.Марек 2007                               8:9            9
3.Велбъжд                                    6:3            7
4.Миньор 1919                            4:11          3
5.Марек 2010                               3:9            3
6.Аякс                                           2:7            1
 

ДЕЦА „А”
(РОДЕНИ ПРЕЗ 1999 Г.)

6-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Черногорец – Велбъжд               1:0
Металург – Миньор(Бд)              3:0
Кюстендил – Германея               6:0
Марек 2010 – Стр.слава              2:2
Миньор – Марек 2007                 1:1

 КЛАСИРАНЕ:
1.Марек 23:5                                 16 т.
2.Стр.слава                                  20:9          13
3.Велбъжд                                    17:7          12
4.Черногорец                               14:5          10
5.Миньор                                     15:10        9
6.Марек 2010                               12:8          9
7.Металург                                   13:12        7
8.Кюстендил                                10:24        3
9.Германея                                   8:22          3
10.Миньор(Бд)                             5:35          0
 

ДЕЦА „Б”
7-МИ КРЪГ

Германея – Чорни                       4:0
Велбъжд – Миньор(Бд)               2:1
Марек 2010 – Дружба                 3:0

 КЛАСИРАНЕ:
1.Велбъжд                                    34:6          18
2.Миньор(Бд)                               27:16        13
3.Марек 2010                                28:6          13
4.Германея                                   13:21        7
5.Дружба                                      1:19          2
6.Чорни                                        5:40          1
 

ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ:
7 КРЪГ

31.10 – 14,00 ЧАСА
31 ФК МАРЕК 2010 - ФК ВИХРЕН
32 ПФК ПИРИН (ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) -
    ФК СТР. СЛАВА 1927
33 ФК ПИРИН (РАЗЛОГ) -
     ОФК ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД)          
34 ФК ПЕРУН - ФК МИНЬОР
35 ФК ГЕРМАНЕЯ - ФК БАНСКО ООД

„Спортист” изравни края

ВОЛЕЙБОЛ
ВИСША ЛИГА

2-РИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Миньор – Черно море БАСК          3:0
Виктория волей – Локомотив(Пд) 3:0
Раковски – Пирин ЛТУ       3:2
УНСС – Инвестбанк Тетевен волей          3:2
КЛАСИРАНЕ:

1.Виктория волей     6:2       5 т.
2.Миньор       3:0 (-1)            3
3.Тетевен волей        5:5       3
4.Локомотив(Пд)      3:3       3
5.Раковски     :5         3
6.УНСС(-1)    3:2       2
7.Пирин Хайстер (-1)           2:3       1
8.Черно море БАСК 2:6       1
9.Изгрев ( -1) 0:3       0

 ВОЛЕЙБОЛ
НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА

ЛИГА - ЖЕНИ
ВТОРИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
ЦСКА Демакс – ЕПУ           3:0
Спартак (Пл) – Казанлък     0:3
Левски – Марица      1:3
 
КЛАСИРАНЕ:

1.ЦСКА Демакс        6:0       6 т.
2.Марица       6:1       6
3.Казанлък (-1)          3:0       3
4.Левски волей         4:3       3
5.Славия  СУ (-1)     0:3       0
6.Спартак(Пл)           0:6       0
7.ЕПУ 0:6       0
 

ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
ГРУПА 1

2-РИ КРЪГ
РЕЗУЛТАТИ:

Марек  Юнион Ивкони- ЦСКА      3:2
Септември Про Синема – Левски боол    0:3
Пирин(Рз) – Миньор            3:0
 
КЛАСИРАНЕ:

1.ЦСКА          5:3       4
2.Пирин(Рз)   3:0       3
3.Левски волей         3:0       3
4.Славия        3:1       3
5.Марек          3:2       2
6.Миньор       1:6       0
7.Септември Про Синема   0:6       0

язал първите си два
гола и това са оста-
нали попаденията в
актива и на двата
отбора през първата
част на мача. Асен
Асенов е отбелязал
веднъж за 3:0 в 58-та
минута. Гостите
обаче се показали зъ-
би и след още десет
минути головото
съотношение на те-

Състезателят на
„Черногорец”(Ноев-
ци)  Олег Алексиев е
отбелязал четири
от петте попадения
във вратата на гос-
тите от „Бо-
тев”(Друган) в мача
им от деветия кръг
на първенството на
Група 1. В 13-та и 15-
та минута на мача в
Ноевци той е отбел-

рена е показвало 3:2.
точни за „Ботев” са
били Александър Ата-
насов в 60-та и Любо-
мир Крумов в 68-та
минута. Нови две по-
падения на Олег Але-
ксиев ,съответно в
77-та и 78-та минута
са решили интригата
в мача и са оформили
крайното 5:2 за „Чер-
ногорец”

Олег Алексиев с четири гола
във вратата на „Ботев”



АПРОПО

ÌÂÐ íàãðàäè ìàëêè õóäîæíèöè, ðèñóâàëè áåäàòà
Професията на спасителя и пожарникаря през очите на децата

НЕЩО СЕ НАСМЕТЕ ДНЕВ-
НИЯТ РЕД НА ОБЩЕСТВО-
ТО. ТЪКМО СТРАСТИТЕ
около настаняването на бе-
жанците в Ковачевци лекич-

ко поутихнаха и кучетата отново са на
път да се разлаят. Под кучета може да
се разбират и хора. Новината, че се пра-
ви преглед на общинския сграден фонд
с оглед на бежанския проблем, започва
да звучи не твърде радостно. Това си е
чист намек в стил „очаквай неочаквано-
то”. А може ли да се вярва въобще на
заклинанията, казани засега с половин
уста, че в Ковачевци е първият и после-
ден лагер в Пернишка област? Ето едно
интересно питане, на което отговорът
може да бъде само едносричен – „да”
или „не”. Ако някой го даде – бъдещето
става пределно ясно. А иначе жилищ-
ният фонд отново е ябълката на раздо-
ра, както беше и след земетресението
лани. Тогава не се намериха пари за не-
говото ремонтиране, което беше жалко.
Сега ще бъде жалко, ако се намерят.

ХРИСТОС Е КАЗАЛ „АКО ИМАШ
ДВЕ РИЗИ, ДАЙ ЕДНАТА НА БЛИЖ-
НИЯ”. За дърворезачките обаче нищо
не е казал, та оправен айдук в Драгиче-
во решил да се прави на Христов апо-
стол и да си вземе това, което му се по-
лага по Божията воля. Демек, прибрал и
двете дърворезачки на стопанина. Ето
как се изопачава вярата. Ако собстве-
никът беше навътре в християнските
добродетели, доброволно щеше да от-
стъпи единия уред, както учи Христос.
Щом обаче е толкова стиснат, за нака-
зание му взели и двата. Явно тия, които
си нямат дърворезачка, са много пове-
че от ония, които имат по две. Така спра-
ведливостта частично възтържествува,
ама трябва да се чака Второто пришес-
твие, за да каже Христос някаква нова
мъдрост, че тая с двете ризи се е изтър-
кала. Предвид приближаващата зима,
ризата не би те стоплила толкова, колко-
то дърворезачката. Сега остава новият
собственик да спази повелята и да даде
едната на ближния си. Стига ближният
да не го изпревари.

1231 октомври 2013 г.

Отмъкнаха дърворезачки
Любомира ПЕЛОВА

Кримина-
листи от
пернишкото
Второ ра-
йонно уп-
р а в л е н и е
„Полиция”
и з д и р в а т
кой задигна
две дърво-
резачки на стопанин от село Драгиче-
во. Машинките марка „Хускварна” би-
ли прибрани в помощна постройка в
имота на 56-годишния П.М, който имал
неблагоразумието да остави вратата на
помещението незаключена. Резултатът
бил плачевен. Завчера той алармирал
за кражбата органите на реда. Крими-
налисти от Второ районно посетили
местопроизшествието, извършили ог-
лед, предприети са и мерки за установ-
яване и издирване на крадеца или
крадците.

но участие “С очите
си видях бедата”.

Проявата се про-
вежда с подкрепата
на Секретариата на
Откритото частич-
ното споразумение
за големите рискове
към Съвета на Евро-
па – EUR-OPA. Орга-
низатори са ГДПБЗН
съвместно с Двореца
на децата и Минис-
терството на обра-
зованието и наука-
та. На откриването

Любомира ПЕЛОВА
Заместник-минис-

търът на вътреш-
ните работи Йордан
Грамов и директо-
рът на ГД”Пожарна
безопасност и защи-
та на населението”
гл.комисар Николай
Николов откриха в
Националния дворец
на децата изложба с
наградените рисунки
от Националния кон-
курс за детска ри-
сунка с международ-

присъстваха Н.Пр.
посланикът на Ис-
лямска република Па-
кистан в България
Мухаммад Джамшаид
Ифтихар, предста-
вители на посолс-
твото на Република
Сърбия, преподава-
тели от НХГ и слу-
жители на МВР.

Зам.-министър Гра-
мов поздрави учени-
ците, участвали в
инициативата. По
думите му профе-
сията на спасителя
и пожарникаря е
привлекателна за

МВР: Със 714 места е надхвърлен
капацитетът за настаняване на бежанци
Любомира ПЕЛОВА

Само за денонощие
през българо-турска-
та граница служите-
ли на ГД ”Гранична по-
лиция” са установили
общо 167 лица. От
тях 99 са сирийски
граждани. Общо капа-
цитетът за настан-
яване в териториал-
ните поделения на
Държавната агенция
за бежанците и в спе-
циализираните домо-
ве на МВР е 4000 лица.
Той е надхвърлен с 
714 места.

От агенцията са
предприети действия
за ускоряване на про-
цедурите за предос-
тавяне на статут
или закрила, съобщиха
от пресцентъра на
МВР.

Командировани са
служители за усилва-
не охраната на дър-
жавната граница, за
охраната и съпровож-
дането на задържани-
те лица, за обработка
на документите и по-
лицейска регистра-
ция.

От силовото ве-
домство съобщиха, че
продължава оглежда-
нето и търсенето на
подходящ сграден

фонд за първоначално
приемане и настан-
яване на нелегалните
имигранти.

Със съдействието
на Българския Червен
кръст е активиран
кратък номер 1466 на
трите мобилни опера-
тори, като с един sms
всеки може да дари 1
лев. Дарение може да
се направи и онлайн на
сайта на БЧК. Събра-
ните средства ще бъ-
дат насочени към На-
ционалния оперативе-
н щаб. С тях ще се от-
крият хранителни
пунктове, за да може
поне веднъж на ден
бежанците да получа-
ват топла храна.

Екипи от медицин-

ски специалисти из-
вършват медицинско-
то обслужване в пун-
ктовете за първичен
прием на бежанци. Ми-
нистерството на
з д р а в е о п а з в а н е т о
продължава имуниза-
цията на децата-бе-
жанци на възраст до
15 години.

Към момента няма
риск от усложняване
на епидемиологичната
обстановка. Европей-
ската служба за под-
крепа в областта на
убежището ще окаже
експертна и организа-
ционна помощ на Бъл-
гария по процедурите
и управлението на
местата за прием на
търсещите закрила.

младите художници,
защото олицетвор-
ява съвременната
представа за благо-
родство и героизъм.
Той благодари на де-
цата, които умело и
с изразните средс-
тва на художестве-
ното изкуство са ус-
пели да уловят дра-
матични моменти
при извършването
на спасителни дей-
ности. „Пожелавам
успех на всички уча-
ствали, поздравявам
и родителите на мла-
дите творци, които
насърчават децата
си”, каза още той.
Наградените получи-
ха плакети, грамоти
и предметни награ-
ди, осигурени от
Главна дирекция „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то”.

Директорът на На-
ционалния дворец на
децата Таня Досева
припомни, че рисун-
ките на децата са
емоционален израз на
преживяно или вид-

яно бедствие или
кризисна ситуация.

В рамките на Еди-
надесетия национа-
лен конкурс „С очите
си видях бедата”
участваха над 1200
рисунки на деца на
възраст от 6 до 18
години, разпределени
в четири категории.
Национално жури оп-
редели за наградите
70 ученици от цяла-
та страна. В конкур-
са досега са участва-
ли деца от страни
от пет континента.
Във финалния етап
участваха рисунки
на ученици от Сър-
бия, Пакистан, Ма-
лайзия, Индонезия и
Индия. Конкурсът е
свързан с учебното
съдържание в дет-
ските заведения и
средното образова-
ние за придобиване
на знания и умения
за действия при
бедствия, пожари,
аварии и катастро-
фи, оказване на пър-
ва помощ на постра-
дали.Брезничани „шарят”

в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Апаши – гастрольоли зцадържаха на
местопрестъплението пернишки служители
на реда. Завчера в полицията бил подаден
сигнал от гражданин, че неизвестни лица
„приватизират” ламарини от сграда на ули-
ца „Златоград” в областния център. Уни-
формените реагирали незабавно на сигна-
ла и за 24 часа успели да задържат апаши-
те. Оказало се, че крадците са брезничани
– А.Р. на 29 години  и представителката на
нежния пол - 38-годишната И.П.

По случая продължават работа кримина-
листите от Второ районно управление „По-
лиция” в Перник.

Проверяват общински...

Според тях от седмици се забелязва
оживление в района на бившето поделение
на Строителни войски на ул. „Бучински
път”.  Сградите там са си собственост на
Военното министерство, според запознати
някои се използвали за складове. След
тежкото земетресение миналата година,
когато стотици домове в общината бяха с
тежки поражения от разлюлялата се земя и
не ставаха за обитаване, имаше идея част
от постройките да бъдат ремонтирани, за да
бъдат подслонени в тях за зимата остана-
лите без покрив над главите си перничани.
Това обаче не се случи, тъй като се оказа,
че са нужни твърде много пари, за да се
приведат във вид, удобен за обитаване руи-
ните. Държавата не беше в състояние да га-
рантира финансирането на подобни мащаб-
ни ремонти, общината пък съвсем. Сега
обаче това може и да се случи, притесняват
се перничани.

Трънчани също не крият опасенията си,
че част от опустелите училища, които все
още не са продадени от общинската упра-
ва, могат да се превърнат в центрове за
настаняване. Подобни слухове има и в ос-
таналите общини в региона.
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