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Фестивалът
е в нас...

Въпреки многобройните на-
последък пророчества, че пернишката

Сурва си е изиграла хорото, то продължа-
ва да се вие напук на черногледи гадатели и
непоносими природни условия.

Тазгодишният фестивал бе живо доказа-
телство за вечната борба между стихии-
те. От една страна бе човешката дързост
и житейски оптимизъм, въплътени в ста-
родавни обичаи, а от друга- природните ка-
таклизми, дошли сякаш да проверят жила-
востта на сурвакарското племе. Тази бит-
ка завърши очаквано- човешкото лице зад
маската се оказа по- силно от зловещото
лице на стихията.

Традицията отново доказа себе си. Защо-
то в нея са закодирани извечните човешки
стойности, диша българщината, витае ду-
хът на оптимизма.

С две думи- пернишката Сурва 2015 побе-
ди природата. Превърна се в част от само-
то понятие “перничанин”. Надживя време-
то и го подчини на традицията. Духът въз-
тържествува над материята.

А относно бъдещето на фестивала? Вре-
мето не е проблем. Инфраструктурата

също. Песимистите са сломени. И ако мо-
жем малко кощунствено да перифразираме

Апостола: “ Фестивалът е в нас и ние сме
във фестивала!”

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Сътруднички омаяха
 барон Кроон
Виктория СТАНКОВА

Две чаровници от фестивалния пресцентър Кристин и
Стефани вързаха очите на барон Кроон и антуража му
по време на дегустацията на вина и ракии като част от
програмата на фестивала, но не с употребата на спиртни
напитки. По силно от дегустираното вино на президента
на ФЕКГ въздействаха лингвистичните умения на двете
красавици, които свободно си общуваха с него на нем-
ски и английски. Баронът похвали и двете момичета за
чудесното владеене на езика и беше явно очарован от
интелекта им, като в знак на уважение, като истински
европеец им целуна ръка. Кристин е ученичка в ГПЧЕ
„Симеон Радев”, а Стефани учи в софийската ФЕГ „Ал-
фонс дьо Ламартин”.

Виктория СТАНКОВА
Перник три дни вря и

кипя,събра мало и голямо
от близо и далеч в рамките
на 24-то издание на Между-
народния фестивал “Сурва-
”. Кметът на Перник Иван
Иванов даде старт на фес-
тивалните дефилета на
маскарадните игри. Той
приветства всички гражда-
ни и гости с „Добре дошли”
и пожела на всички уча-
стници успех в надпревара-
та по автентичност и ар-
тистичност. Президен-
тът на ФЕКГ и почетен
гражданин на Перник Хенри
ван Дер Кроон сподели пред
публиката, че е запалил
свещ в църквата и се е по-

молил за хубаво време в
Перник. Официалните гос-
ти сред които бяха и облас-
тният управител Ирена
Соколова, народният пред-
ставител д-р Вяра Церов-
ска и заместник-кметът
Румяна Гьорева, делегация-
та от ФЕКГ, бяха сурова-
кани от малките сурвакар-
чета при Обединения дет-
ски комплекс.

Фестивалното дефиле
откриха мажоретките при
6-то СОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”, а първите, кои-
то се представиха пред жу-
рито бяха сурвакарите от
село Драгичево.

България се прости с д-р Желю Желев
На страница 2

Любомира ПЕЛОВА
Вчера България се прос-

ти със своя първи демок-
ратично избран прези-
дент Желю Желев. Той бе
държавен глава в периода
1990 – 1997 година.

Поклонението пред
тленните останки на Же-
лю Желев се състоя в ка-
тедралата “Св. Алексан-
дър Невски” в столицата.
Опелото бе отслужено
от патриарх Неофит.

Министерският съвет
обяви 1 февруари за ден
на национален траур по
повод кончината на прези-
дента Желю Желев. В не-
гова памет националните
флагове на държавните
институции са свалени на-
половина.

“Винаги идва този ден,
денят на смъртта, онази
реалност, даденост за
всички нас. Плачът е
преодолим чрез вяра в по-
бедителя на тази смърт
– нашият Господ Иисус
Христос.”

Това заяви патриарх
Неофит в словото си по
време на поклонението
пред тленните останки
на президента Желю Же-
лев.

“В днешния ден, когато
цяла България е в траур,
прекланяме глава пред
личността на един човек,
който с честността си, с
добротата и скромнос-
тта си, постави пример
за всички нас в най-нова-
та история на страната -

държавникът, демократ,
философът и човекът
Желю Желев, който мис-
леше винаги като обеди-
нител на нацията”, доба-
ви патриарх Неофит.

Журналистите и изда-
телите на „Съперник” -
първия частен ежеднев-
ник в цяла Пернишка об-
ласт– инж.Иван Петров и
инж.Ани Петрова пазят
един изключително скъп
спомен, датиращ от 1993-
та година. Тогава вестни-
кът току що е проходил
на новинарския пазар. И
като всяко „бебе” се нуж-
дае от подкрепа, от прия-
телско насърчание в
трудното начинание.

На страница 12
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Хиляди участници в 24-то издание на Международния фестивал “Сурва 2015”

По време на фести-
вала Перник винаги е
многолюден, шумен,
танцуващ, пеещ и
пиещ. Както винаги
традицията бе спазе-
на. Шишета се нади-
гаха често-често. Уча-
стниците във фести-
вала си носеха домаш-
но винце и ракийка и
не спираха да се
черпят взаимно, а
често правеха и алко-
холен обмен с други
групи, като усърдно
хвалеха винопроиз-
водството на съседи-
те по сцена. Лошо оба-
че няма. Навсякъде
властваше духът на
карнавала, настрое-
нието и широките ус-
мивки.Участниците в Международния

фестивал почетоха паметта
на президента Желев

Силвия ГРИГОРОВА

Деца твориха в работилницата
на „Сури и Сура”
Виктория СТАНКОВА

Кметът на Перник инж. Иван Иванов и не-
говият заместник Румяна Гьорева откриха
детското творческо ателие „Сурвачките на
Сури и Сура” в Обединения детски ком-
плекс. По стар български обичай те бяха
сурвакани от малките участници с пожела-
ние за здраве, късмет и берекет.

Иван Иванов поздрави малките творци и
остана възхитен от красивите и пъстри сур-
вачки и уникалните творби, които красят
залата на културната институция.

„За нас, като организатори е много ва-
жен факта, че вие пернишките деца сте
съпричастни с идеите на Сурва, че изуча-
вате и продължавате народните традиции и
зачитате народностните си корени. Благо-
дарим ви, че сте заедно, благодарим и на
вашите родители, учители и ръководители”,
каза Иван Иванов и им пожела още твор-
чески успехи.

Проявата бе част от инициативите посве-
тени на 24-то издание на Международния
фестивал на маскарадните игри „Сурва”.

В рамките на фиестата работилницата бе
отворена за всички деца от региона и стра-
ната, които желаеха да се запознаят с тра-
дициите и да усетят магията на Сурва. В
творческата изява се включиха още моми-
четата и момчетата от дневните центрове
за деца и младежи с увреждания в Пер-
ник.

Освен правене на сурвачки, участниците
ще изработваха и апликации на маски под
вещото ръководство на пернишките творци
– Таня Китанова, Валентин Топалов, Люд-
мил Веселинов и Йоана Николова.

Сред участниците
имаше 3 -годишни де-
ца, облечени атрак-
тивно с народни но-
сии, кожи и звънчета
на кръстчетата си.
Такъв бе и малкият
Габриел Иванов от ру-
сенското село Кошов,
който бе със синеока-
та си майка. Малкият
е претърпял операция
на очите и тепърва
започва да вижда. За
трети път обаче ид-
ва на фестивала в Пер-
ник.

Участниците бяха
неудържими. Преди да
се представят пред
журито те виха хора,
многогласните им
звънци мощно думкаха
за удоволствие на
публиката и фотогра-
фите, които не спира-

ха да запечатват уни-
кални моменти от
най-авторитетния
фестивал на Балкани-
те. Маскираните пък

Зоя ИВАНОВА
Народният пред-

ставител от ПП ГЕРБ
д-р Вяра Церовска по-
лучи почетен медал
от президентът на
ФЕКГ - барон Хенри
Ван дер Кроон. Той зая-
ви, че за него е чест да
е част от маскарад-
ния фестивал в Пер-
ник. „Това е невероя-
тен празник, който
всяка година превръ-
ща Перник в най-ат-
рактивното място в
България. Щастлив
съм, че отново съм
тук и всяка година на-
мирам нови прияте-
ли“, каза Ван дер
Кроон. От своя стра-
на Вяра Церовска бла-
годари на президента
на ФЕКГ за високото
отличие. „За нас фес-
тивалът е повече от

празник. Чрез него ние
имаме възможност да
покажем на света на-
шите вековни сурва-
карски традиции, но и
да се запознаем с оби-
чаите на другите дър-
жави, чрез техните
участници“, каза тя.

Церовска посети и
изложбата-базар на
традиционни ястия
„Граовска трапеза“. Тя

Президентът на ФЕКГ връчи почетен
медал на депутата Вяра Церовска

С  едноминутно мълчание почетоха вчера
паметта на първия демократично избран
президент на България- Жельо Желев, уча-
стниците във втория ден на в XXIV Между-
народен фестивал на маскарадните игри
„Сурва“.  Програмата на фестивала днес
включва дефилета на 29 групи от региона,
страната и чужбина като 11 от тях наброя-
ват по над 100 човека. По информация на
журито, нито една група от страната, вклю-
чена в програмата на втория ден на фести-
вала, не е отказала участие, въпреки обяве-
ната бедствена обстановка в някои райони
на страната. Само две групи са отказали
участието си, преди около седмица, по ор-
ганизационни причини. Това са групите от
Земен и Петрич.  В първия ден на фестива-
ла дефилираха 40 групи.

По информация на журито, експерти на
РИОСВ-Перник, съвместно с представители
на фондация „Дивите животни“, са извър-
шили съвместна проверка в първия ден на
фестивала на групите, които са участвали в
дефилето. Не са открити никакви наруше-
ния, свързани с използването на животни от
защитен вид при изработването на маски и
костюми. Екипът от специалисти ще напра-
ви проверка и на участниците във втория
ден на фестивала. С резултатите от нея ще
бъдат запознати членовете на журито.

СУРВА 2015 ГОДИНА

с удоволствие позира-
ха пред обективите,
като истински звезди.

Пернишките групи,
както винаги, бяха

блестящи с прекрас-
ни маски и костюми.
Пъстроцветни и ат-
рактивни бяха и чуж-
дестранните групи.

се срещна представи-
тели на пенсионерски-
те клубове, които се
бяха постарали да по-
кажат десетки тради-
ционни гозби. Вяра Це-
ровска похвали възрас-
тните хора за техни-
те умения  и им поже-
ла още дълги години
да радват перничани
с великолепните си
кулинарни шедьоври.

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е задър-

жан с над половин ки-
лограм марихуана.Сре-
щу него вече е започ-
нато е досъдебно
производство по чл.
354 „а” от НК, уто-
чниха от Областната
дирекция на МВР.

До ареста се е стиг-
нало след проведена
от служители на сек-
тор „Противодей-
ствие на криминална-
та престъпност” при
ОДМВР – Перник и
служители на район-

ното управление „По-
лицая” в Брезник ак-
ция. Около 13,15 часа
в четвъртък, поли-
цаите спрели за про-
верка малко преди вли-
зане в Брезник лек ав-
томобил „Фолксваген
Голф”. Зад волана е
бил 32-годишният
В.А., който е крими-
нално проявен. При
направения му обиск е
намерен и иззет проз-
рачен плик със зелена
листна маса, с тегло
около 10 грама. По-къс-
но органите на реда

Задържаха криминално проявен
с над половин килограм „трева”

претърсили жилище-
то на мъжа в Перник,
където открили още
650 грама от същото
вещество. От напра-
вения полеви тест е
установено, че става
въпрос за марихуана.
Перничанинът е поз-
нат на полицията с
наркотични вещес-
тва. В момента из-
търпява условна при-
съда за притежаване
на дрога. Задържан е
за 24 часа с полицейска
заповед и ще му се ис-
ка постоянен арест.

от страница 1
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С минута мълчание в памет на екскмета на Перник Росица Янакиева и президента Желю Желев започна Сурва

Виктория СТАНКОВА
С минута мълчание

в памет на споминали-
те се екскмет на Пер-
ник Росица Янакиева и
президента Желю Же-
лев започна тържес-
твеният спектакъл
за откриването на
ХХ²V Международен
фестивал на маска-
радните игри в Пер-
ник.

Със светлина от
факли дойдоха пред
Двореца на култура-
та официалните гос-
ти, водени от кмета
на града Иван Иванов
и краля на карнавалите
Хенри ван дер Кроон.
Пътя им осветяваха
сурвакарите от Долна
Секирна – миналого-
дишните носители на

725 участници се изявиха в
“Маскарадната сватба”

Виктория СТАНКОВА

окупирали пространс-
твото около Двореца,
следейки на големите
екрани какво се случва
на сцената.

Тук бяха посланици на
различни държави, на-
родни представители,
зам.-министърът на
културата Боил Банов,
зам.-председателят на
ГЕРБ Цветан Цвета-
нов, председателят на
БСП Михаил Миков, ев-
родепутатът от
ГЕРБ/ЕНП Андрей Нова-
ков, областният упра-
вител Ирена Соколова,
почти цялата парла-
ментарна група на Ре-
форматорския блок,
чуждестранни делега-
ции и много други.

Кметът Иван Ивано-
в приветства всички с

преживяване на всички
наши гости, обяви Ива-
н Иванов и пожела на
всички да се сбъдне
благословът за здраве
и добро, който носят
сурвакарите и кукери-
те, с магията на чудо-
то Сурва. Той благода-
ри топло на спонсори-
те на фестивала, чия-
то добронамереност и
щедрост помагат за
мащабността и атрак-
тивността на между-
народното събитие.

Цветан Цветанов
благодари на всички
кметове на Перник, че
са успели да съхранят
традицията на Сурва
през годините, както
на бабите и дядовци-
те, които предават
старата българска

Зам.-министърът на
културата Боил Банов
поздрави всички от
името на патрона на
фестивала, министъра
на културата Вежди Ра-
шидов. Приемете моя
искрен поклон затова,
че успявате да поддър-
жате живи маскарадни-
те игри, които са оча-
рователни и в същото
време вълшебни, те са
приказка, която наро-
дът ни предава през
поколенията, предаде
думите на министъра
той.

Президентът на
ФЕКГ Хенри ван дер
Кроон поздрави всички
на български с „Добър
вечер”. За първи път
искам да потвърдя, че
съм достоен и радос-
тен да бъда почетен
гражданин на Перник.
Вие сте чудесен пример
за положителните емо-
ции сред сурвакарите,
на любовта и прия-
телството, които
струят от празника.
Чувствам се като у до-
ма си тук в Перник –
столицата на сурвакар-
ските игри, отново
повтори традиционни-
те си думи кралят на
карнавалите, които
бяха посрещнати с ап-
лодисменти.

Кметът предаде на
войводата на фестива-
ла символичния ключ на
града и му заръча да уп-
равлява през празнич-
ните дни умно, мъдро,
справедливо и с много
веселие. Войводата пък
се закле, че ще служи на
фестивала и на добро-
то и че с чест ще из-
пълни всички заръки. 

Той благослови всич-
ки присъстващи, като
им нарече всички доб-
рини да се изсипят над
тях, а доброто сърце и
здравето да ги съ-
пътстват през цялата
годна.

После прочете 10-
тте воеводски запове-
ди, които всеки трябва
задължително да спаз-
ва в карнавалните дни.
Не пожелавай булката
на младоженеца и още
по-малко самия него,

поддържай пространс-
твото около теб чис-
то, то е част от Евро-
па, заръча той.

Веднага след това за-
почна зрелищната и
стилна празнична прог-
рама. На сцената из-
лязоха Майсторите на
танца, които разказаха
с танци вечната борба
между доброто и зло-
то. Магьосникът Маг
Жиров демонстрира
ловкост и вещина и
зрителите видяха как
маскирано момиче с
вързани ръце и завър-
зано здраво в чувал, по
чудодеен начин на се-
кундата изкочи в бяла
рокля и без намек от
въжета. После същата
хубавица седеше във
въздуха без никаква
опора. За да докаже, че
измама няма, Маг Жи-
ров няколко пъти про-
кара около нея обръч.

Рок групата Rock on
опъна здрави жици ви-
соко на балкона на Дво-
реца и в притъмняло-
то небе се разнесе хим-
на на Сурва.

Нежният славей на
Перник, народната пе-
вица Валерия Момчило-
ва зарадва перничани с
прекрасни изпълнения.
Десертът на вечерта
обаче бяха Елица и
Стунджи, които нака-
раха да секне дъхът на
публиката с темпера-
метнти изпълнения на
ударни инструменти.
Елица обяви, че по вре-
ме на участието им в
Евровизия, двамата
със Стоян Янкулов са
използвали сурвакар-
ски маски от Перник, с
което обраха овации-
те на перничани. 

Последва огнено
шоу, а след това плам-
на огромен огън, лум-
наха сурвакарските
звънци и маскираните
мъже наобиколиха из-
дигащите се високо в
небето пламъци. Над-
янали страховити ли-
кове, сурвакарите ска-
чаха като един, спаз-
вайки строг такт, за
да прогонят лошотия-
та и да се възцари доб-
рото.

725 участници се представиха блестящо в
конкурса “Маскарадна сватба” , който е в
рамките на Международния фестивал на
маскарадните игри “Сурва 2015”.

Те изиграха традиционните за маскарад-
ната ни обредност персонажи – булка и мла-
доженец, свекър и свекърва, както и сват-
барски оркестър на втората сцена пред Дво-
реца на културата.

Много музика, песни и танци смаяха пер-
ничани и гости на фестивала, които с насла-
да гледаха представянето на участниците.
В надпреварата се изявиха групи от Пер-
нишка област, Стралджа, Павел баня, Пана-
гюрище, Карлово, Пазарджик и Стара Заго-
ра.

Участниците бяха оценявани от жури с
председател – гл. ас. Милена Любенова,
БАН – Института по фолклор и членове –
Милчо Георгиев – фолклорист – хореограф,
старши експерт при община Перник, Иванка
Василева – гл. експерт при РЕКИЦ “Читали-
ща” Перник.

В края на конкурса публиката и участни-
ците се хванаха на общо хоро.

Морузница на 100 години в
„Граовската трапеза“

Виктория СТАНКОВА

голямата награда на
фестивала, Златната
маска.

Такъв вятър на от-
криването на маскара-
да Сурва в Перник ни-
кога не е имало. Толкова
бурен бе на моменти,
че хора тичаха да дър-
жат огромните ви-
деоекрани пред Дворе-
ца на културата, кои-
то се люлееха бясно.
Доста от гостите
държаха шапките си с
ръка, за да не ги отвее
вятърът.

Фестивалният огън
пламна трудно и за
кратко. Вятърът бе
мразовит, но стотици
перничани плътно бяха

добре дошли на фести-
вала. Той припомни, че
народният обичай Сур-
ва е кандидат за включ-
ване в световната кул-
турна съкровищница
на ЮНЕСКО и през
следващата година
Перник очаква това да
се случи. 5-та година
градът ни носи висока-
та титла столица на
маскарадните тради-
ции. Гордост е, че през
2014 г. Нешънъл Джеог-
рафик обяви фестива-
ла Сурва и Перник сред
зимните топдестина-
ции, каза той. Вярвам,
че има какво да пока-
жем на света и да пред-
ложим незабравимо

традиция на децата и
внуците си.

11 пенсионерски клуба от община Перник
взеха участие в „Граовската трапеза“ – из-
ложба- базар на ястия . Традиционната
проява е част от съпътстващите изяви на
24-то издание на Международния фестивал
на маскарадните игри „Сурва 2015“ . Вкус-
ни гозби, погачи, баници, тутманици, слад-
ки, кексове, качамак и уникални подправки
бяха изпълнили масите пред сградата на
Общинския младежки дом.

Най-атрактивното ястие, което обаче впе-
чатли любителите на вкусната храна бе мо-
рузница, приготвена по рецепта от 100 го-
дини. Старовремската гозба бе направена
от Елена Димитрова,от пенсионерски клуб
„Струма“.

„Рецептата е от баба ми. Прави се с царе-
вично брашно, кисело мляко, мас и захар и
всичко това се обърква и се пече“, разкри
пред гостите на фестивала Елена Димитро-
ва.

С вкусни гозби се представиха и прияте-
лите на Перник от сръбския град Леско-
вац.Те се бяха облекли и с традиционни но-
сии, характерни за тяхната област.
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Дежурни групи имаха готовност да реагират в случай на нужда

Колоритни сурвашкарье, мечкарье,
сватбари и ходещи сръбски

Барбита на детския маскарад
Виктория СТАНКОВА

Любомира ПЕЛОВА
Полицията и общи-

ната в Перник бяха
взели всички мерки,
свързани с безпроб-
лемното протичане
на 24-тия Междунаро-
ден фестивал на мас-
карадните игри „Сур-

ва – Перник” 2015 г.
По 120 полицаи на ден
охраняваха мероприя-
тието,сред тях има-
ше и служители на
столичната дирекция
на МВР. Както вече
стана ясно, те ще
следят предимно

джебчиите.
През трите дни на

фестивала бяха нало-
жени и временни огра-
ничения в движение-
то в централната
градска зона на Пер-
ник. Домакините пос-
рещнаха над 100 000

гости в дните на мас-
карада, както и над
4000 участници в де-
филетата от цялата
страна.

Ограничено бе пар-
кирането и движение-
то на автомобили по
улиците „Физкултур-
на”, „Брегалница”,
пред сладкарница „Со-
фия”, „Радомир”, „Св
св. Кирил и Методий”
от пресечката с ул.
„Раковска” до Детмаг,
ул. „Струма”, ул. „Са-
моков” и паркингите
на Минна дирекция,
Община – Перник, и
зад кино „Кракра” е
забранено.

От полицията при-
зоваха всички жители
и гости на фестивала
да не оставят в коли-
те си дрехи, дигитал-
на техника и други
ценни вещи. От поли-
цията напомнят още
веднъж гражданите и

31 етнолози и фолклористи  с
доклади в конференцията

Виктория СТАНКОВА
Кметът на Перник инж. Иван Иванов откри

научната конференция „Маски и култура”. В
традиционния форум на учените в рамките на
Международния фестивал на маскарадните
игри в Перник „Сурва 2015 “ участваха 31
етнолози и фолклористи от различни музеи в
страната, както и гости от Република Сърбия.
Сред обсъжданите теми е развитието на
маскарадните традиции на Балканите от най-
древни времена до днес. „Повече от четири
десетилетия нашият Международен фестивал
на маскарадните игри се развива, обогатява,
печели приятели на всички континенти и става
все по-популярен. Несъмнено той вече има
значимо място в европейската култура и това
е благодарение не само на нашето
постоянство, но и на вас – българските учени.
Вие с нестихващ интерес търсите дълбоките
корени на маскарадните традиции,
проследявате процесите на техните промени
и мястото им в социо-културното
пространство“, заяви Иван Иванов. Той
подчерта, че през 2013 година Народният
празник «Сурва в Пернишко» е предложен от
Министерството на културата на
Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО
за вписване в Представителния списък на
нематериалното културно наследство на
човечеството.“ Един от най-ефикасните
начини за трайно съхранение на
нематериалното културно наследство е
грижата хората, които го олицетворяват, да
продължават да усъвършенстват своите
знания и умения, да ги предават на
следващите поколения“, каза още кметът на
Перник.

Иван Иванов обеща, че ще продължи
традицията и всички научни доклади да
бъдат събрани в сборник.

Виктория СТАНКОВА
Официалните деле-

гации от побратиме-
ните на Перник градо-
ве и представители-
те на Федерацията
на европейските кар-
навални градове бяха
на официална среща с
ръководството на
общината.

„Радостен съм, че
сте тук, за да може
фестивалът да е в
пълния си колорит и
да донесе приятна
емоция на толкова
много хора, дошли да
наблюдават тази ма-
гия”- с тези думи кме-
тът Иван Иванов
приветства всички
гости от градовете
Електростал и Бала-
шиха- Русия, Люблин-
Полша, Кавадарци и
Прилеп- Македония,
Лесковац и Шабац-
Сърбия.

Президентът на
ФЕКГ Хенри ван Дер
Кроон препоръча на

представителите на
побратимените гра-
дове, да продължат
добрите си контакти
с Перник, защото гра-
дът заслужава това.

„Перник има голямо
сърце и хора от цял
свят идват тук, за да
видят това чудо-
Сурва. Много пъти ме
питат кой карнавал е
по- хубав- този в Пер-
ник или в Рио де Жа-
нейро. Формите на
жените в Рио, знаете
какви са, но тук пък
всички са маскирани и
това е уникално”- каза
Кроон.

Топли думи на бла-
годарност и възхище-
ния от видяното в
Перник изказаха ръко-
водителите на офи-
циалните делегации.
Бяха отправени пока-
ни за участие на пер-
нишки групи във фес-
тивалите в Балашиха,
Кавадарци, Електрос-
тал и Струмица. Сред

гостите бе и писа-
телят от Япония- Хи-
рото Кавабата, кой-
то сподели, че фес-
тивалът е фантас-
тичен и е надминал
всичките му очаква-
ния. Той ще напише
обширна статия за
Перник в японско спи-
сание. Кметът Иван
Иванов го увери, че
ще бъде отправена
официална покана за
участие на японски
групи във фестивала
догодина. Най-големи-
те комплименти за
нашия фестивал нап-
равиха президентите
на ФЕКГ от Сърбия и
Македония. Те бяха
единодушни, че пер-
нишкият фестивал е
най-големия на Балка-
ните, от който всич-
ки се учат. „Няма
гост, който да не се
чувства в Перник ка-
то у дома си”- казаха
представителите на
ФЕКГ.

Съседите от Сърбия и Македония:
Учим се от вашия фестивал

гостите да бъдат по-
внимателни и да
пазят личните си ве-
щи,да не оставят чан-
ти и дрехи с отворе-
ни джобове, да не
носят големи суми па-
ри и ценни вещи в
тях. В Областната
дирекция на полиция-
та в Перник имаше
достатъчен брой де-
журни групи, готови
да отработят еве-
нтуално възникнало
произшествие или из-
вършено престъпле-
ние. Осигурени бяха
екипи на ЦСНМП –
Перник и РСПБЗН, кои-
то да реагират своев-
ременно.

От „Пътна поли-
ция” извършваха ма-
сови проверки, в това
число и по метода на
широкообхватния кон-
трол, за шофьори, сед-
нали зад волана след
употреба на алкохол.

Едно нещо трябва да се знае: Граовската
душа е голема, у нея има место колко са-
каш, стига да ти стиска да улезнеш! Ако
идеш с блага дума- улазай, не бой се! Инак-
бегай далеко! Айде да се закълнеме: Да се
знае и помни! Каква и фъртуна да ни завее
и студ да ни скове, че пазиме фестивало ка-
то очите си!

С тази сурвакарска клетва на актьорите
от Детско- юношеския театър „Мускетари-
те” започна маскарадът на децата от Пер-
ник. Студът наистина не уплаши стотиците
маскирани деца и младежи от почти всички
пернишки училища. Пищното дефиле тръгна
от храма „Св.Иван Рилски” и премина пред
Регионалния исторически музей, където та-
зи година ще дефилират и групите на голе-
мите.

Старт на детския маскарад даде сурва-
карската група на основното училище в с.
Ярджиловци, която бе най-многобройната.
Децата пресъздадоха обичая Сурва с пос-
рещането на сурвакарите и наричанията в
къщата на домакините. Колоритни групи
сурвакари, водени от болюбашии, сватбари
с булка, младеженец, поп и мечка имаше в
почти всички дефилиращи групи. Гимназия-
та „Христо Ботев” дори имаше своя група
истински музиканти. В дефилето се включи-
ха и невероятно красиви кукли Барби в ку-
тии, които дойдоха от сръбския град Шабац.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/620 696; 0878/620 925

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. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
7. 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 ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 140 лв.

1. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро

2. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.

3. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.

4. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,

сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 лв.

5. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,

в района на Автогарата - 21 000лв.

6. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.

7. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.

8. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.

9. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.

10. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.

11. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.

12. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.

13. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.

14. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

15. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.

16. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер. - 160 лв.

3. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма - 180 лв.

4. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

5. Магазин в Центъра, възлово място, 36 кв.м - 500 лв.

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt2000.imoti.bg

Тел. 076/670 900

0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

АПАРТАМЕНТИ:

1. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА  - 19 000 ЛВ.

2. ЕДНОСТАЕН, СОФИЙСКО ШОСЕ, ЕТ.1, РVС, ИЗОЛАЦИЯ - 12 000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ.6, ТЕРАСА - 23 800 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ   - 26 000 ЛВ.

5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ  - 31 500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН  - 37 000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ    - 60 000 ЛВ

8. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.3, ЕПК, ТЕРАСИ  - 50 000 ЛВ.

9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13   - 22 000 ЛВ.

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

 ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000ЕВРО

11. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК   - 75 000 ЛВ.

12.ТРИСТАЕН, Н.ЦАНОВ, ЕТ.2, 102КВ.М, 3 ТЕР. , ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО

13.   МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4  - 69 000 ЕВРО

14.   МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4  -74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1.  КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,

ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.

2.  С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М  - 9 900 ЛВ

3. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ   - 77 000 ЛВ.

4. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М  -33 000 ЛВ.

5. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М  -32 000 ЛВ.

6.  С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М  -20 000 ЛВ.

7. УПИ 2150КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ   -43 000 ЕВРО

8.  УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО  - 65 000 ЛВ.

9. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА  -10 000ЛВ.

КУПУВА:

1.  ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.2 И ЕТ.3 ,

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

2.ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ,

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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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, 087/8348 459; 089/5215 084

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Центъра, 48 кв.м, ет. 3, тх., пл., за ремонт - 25 000 лв.
2. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м - 27 000 евро
4. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 62 000 евро
5. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
6. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 4, преходен, ТЕЦ - 51 500 лв.
9. Тристаен, Център, 86 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер. - 55 000 лв.
10. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
11. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
12. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м - 38 000 лв.
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, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
28. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
29. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
30. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ - 200 лв.
4. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
5. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
6. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел - 350 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ - 15 800 евро

2. Едностаен-ЦГЧ,ет.8/от 9/,ТЕЦ,две тераси,югоизток - 16900 евро

3. Двустаен ЦГЧ,нова сграда с акт 16,ет.2,72м2 - 36 900 евро

4. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,луксозно обзаведен,78м2 - 44 000 евро

5. Двустаен Център,ет.3,ЕПК, 74м2,3стаи +кухня,без ТЕЦ-25 000 евро

6. Двустаен Център,ет.3,нова тухла,тераса,без ТЕЦ -21 500 евро

7. Двустаен Хумни дол,ет.2,ТЕЦ,две тераси,реновиран – 16 900 евро

8. Двустаен Тева,ет.1,бивш търг.обект,може и за живеене-13 300 евро

9. Двустаен Тева-72м2,ет.6,изцяло източен,по БДС -10 300 евро

10. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ - 21 500 евро

11. Двустаен Мошино,ет.2,преустроен,модерно обзаведен. - 23 000 евро

12. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран,преустроен - 21 300 евро

13. Двустаен Юр.Гагарин,ет.3,72м2,ЕПК,ТЕЦ,тераси,БДС-19 900 евро

14. Тристаен Център, ет. 1, тухла,ТЕЦ,тер,ИЗГОДНО - 25 600 евро

15. Тристаен, нова обитаема сграда

до ул. Търговска, ет. 3, обзаведен - 55 999 евро

16. Тристаен Юр.Гагарин,102м2,ЕПК,ет.7,югозапад - 39 999 евро

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

18. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток,ет.3,нова сграда,

луксозен,обитаем - 54 999 евро

19. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, 100 кв.м, до площада - 47 900 евро

20. Четиристаен ЦГЧ,ет.9/от 11/,лукс.ремонт

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв.
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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/

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”
Ул. Найчо Цанов № 34, ет.4,
тел. 088/8548 867; 088/8227 490 www.joki.imot.bg

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Центъра, ет. 2, т/гредоред, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра - 36 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
6. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
6. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
9. Тристаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 29 000 евро
10. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
11. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
12. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, тх., пл., РЗП: 180 кв.м, гараж - 45 000 лв.
14. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
15. Къща, Каменина, близкак, РЗП7 100 кв.м, гараж - 28 000 лв.
16. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
19. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
20. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро
21. Търговско помещение, Тева, 20 кв.м, с разрешително за
заложна къща, промишлени стоки, фризьорски салон - 11 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.

офис:13

Ново строителство:
1. Двустаен, Център, 78 кв.м, лукс, обзаведен - 44 000 евро
2. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
4. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
7. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.
4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.
5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер. - 26 200 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер. - 20 000 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор - 19 200 лв.
12. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер. - 40 000 лв.
13. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 38 000лв. 
14. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа - 26 300 лв.

16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер. - 25 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 5, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ - 31 000 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3 - 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг - 26 500 лв.
20. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ет. 4, тер. - 25 000 лв.
21. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт - 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м - 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро

27. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс - 38 900 лв.

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

29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ - 32 000 лв.

30. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.

31. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.

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

33. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.

34. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.

35. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС - 26 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м. - 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир4. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 1- 1- 1- 1- 17 07 07 07 07 000 лв.00 лв.00 лв.00 лв.00 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.мсут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - -  -  -  -  5959595959 000  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
88888. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.- 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о.9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро- 47 000 евро
10. 10. 10. 10. 10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаиМогиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.- 48 000 лв.
1111111111. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
1111122222. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста - 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.- 16 000 лв.
1111133333. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111144444. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро- 15 000 евро
1111155555. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро- 10 000 евро
1111166666. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1111177777. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м- х 20 евро/кв.м
1111188888. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода. УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро- 11 000 евро
1919191919. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
2222200000. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м- х 50 евро/кв.м
2222211111. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
2222222222. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.- 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.- 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дкаЗемеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка

ЧЕТИРИСТАЙНИ:ЧЕТИРИСТАЙНИ:ЧЕТИРИСТАЙНИ:ЧЕТИРИСТАЙНИ:ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр - 120 000 евро- 120 000 евро- 120 000 евро- 120 000 евро- 120 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 230 лв.- 230 лв.- 230 лв.- 230 лв.- 230 лв.
2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане2. Боксониера, ИЦ, с обзавеждане - 160 лв.- 160 лв.- 160 лв.- 160 лв.- 160 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен3. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв- 200 лв
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.- 200 лв.
55555. Етаж от къща, над Общината, . Етаж от къща, над Общината, . Етаж от къща, над Общината, . Етаж от къща, над Общината, . Етаж от къща, над Общината, необзаведеннеобзаведеннеобзаведеннеобзаведеннеобзаведен -----150150150150150     лв.лв.лв.лв.лв.
6. Гараж, Центъра, към Печатницата6. Гараж, Центъра, към Печатницата6. Гараж, Центъра, към Печатницата6. Гараж, Центъра, към Печатницата6. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.- 50 лв.- 50 лв.- 50 лв.- 50 лв.

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, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. Гарсониера, Мошино, ет. 2, тх., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер. - 19 000 лв.
4. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
5. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
6. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
8. Тристаен, Изток, 98 кв.м, тх., ТЕЦ, тер., ет. 7 - 39 000 лв.
9. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
10. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 40 000 лв.
11. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.
2. Тристаен, Център, напълно обзаведен, в добро състояние - 300 лв.

Купува:  
1. Апартаменти,във всички райони на Перник 
2. Къщи, в Перник и региона.  
3. Парцели за жилищно строителство. 

ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:ГАРСОНИЕРИ:
1. Център, ет. 1. Център, ет. 1. Център, ет. 1. Център, ет. 1. Център, ет. 33333, тх, ТЕЦ, за ремон, тх, ТЕЦ, за ремон, тх, ТЕЦ, за ремон, тх, ТЕЦ, за ремон, тх, ТЕЦ, за ремон - 2- 2- 2- 2- 266666     2222200 лв.00 лв.00 лв.00 лв.00 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро- 22 000 евро
3. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 23. Център, ул. Струма, ет. 2 - 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.- 25 000 лв.
44444. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3. Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
55555. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1. Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1 - 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.- 19 900 лв.
66666. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.. Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв. - 2- 2- 2- 2- 222222 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
77777. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3. Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3  - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв. - 18 000 лв.
8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ8. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
99999. Изток, ет. 3 - 2. Изток, ет. 3 - 2. Изток, ет. 3 - 2. Изток, ет. 3 - 2. Изток, ет. 3 - 211111 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 000 лв, ет. 8 -  20 000 лв., ет. 4 - 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.- 24 700 лв.
1111100000. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.- 23 000 лв.

Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :Д В У С Т А Й Н И :
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.- 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро- 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро- 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 25. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.- 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.- 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам.7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.- 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 68.Мошино, ет. 2, 677777 кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. кв.м, нов, тх. - 3- 3- 3- 3- 322222 000  000  000  000  000 евроевроевроевроевро
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.- 35 000 лв.
10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр.- - - - - 2929292929     99999999990 лв.0 лв.0 лв.0 лв.0 лв.
1111111111. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.- 26 000 лв.
1111122222. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.- 20 500 лв.
13. Радомир, Арката, ет. 613. Радомир, Арката, ет. 613. Радомир, Арката, ет. 613. Радомир, Арката, ет. 613. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.- 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:ТРИСТАЙНИ:
11111. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 3- 3- 3- 3- 300000 000 евро 000 евро 000 евро 000 евро 000 евро
2. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС2. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС2. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС2. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС2. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС - 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.- 31 000 лв.
33333. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.- 40 000 лв.
4 .4 .4 .4 .4 . Изток, ет.  Изток, ет.  Изток, ет.  Изток, ет.  Изток, ет. 44444, ТЕЦ, , ТЕЦ, , ТЕЦ, , ТЕЦ, , ТЕЦ, 2 тер.,2 тер.,2 тер.,2 тер.,2 тер., по БДС по БДС по БДС по БДС по БДС - -  -  -  -  4343434343 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв. 000 лв.
55555. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС. Радомир, ет. 8, по БДС - 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.- 15 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро- 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,

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

Агенцията е създадена през 1994 г.
"Мила ЕМ" ЕООД

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, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел - 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна - 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза - 22 000 лв.
12. 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. Две къщи, до Детска
градина, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
2. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс,
с 7  магазина - 16 000 евро
3. Магазин, Бл. Гебрев,
52 кв.м - 40 000 евро
4. Парцел, Изток, 16 дка,
възл. място - 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, и Двустаен, Изток за
реален клиент

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Фризьорски салон, ул. Бл. Гебрев

0888/689 535

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

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,

ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,

ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,

С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ -

46 000 ЛВ.  /с коментар/

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Ид.ц., ет. 6, ет. 4, тх. пл. - 32 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда - 36 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7 - 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 18 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС - 22 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични -  40 000 лв.; 38 000 лв.
7. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт - 40 000 лв.
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер. - 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър - 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4 - 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС - 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл. - 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет.  3 - 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК,  юг, спешно - 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3 - 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м - 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м - 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина - 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, след осн. ремонт, част. обзаведена - 150 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена - 170 лв.
3. Гарсониера, Тева, обзаведена, ет. 5, работещ асансьор - 150 лв.
4. Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен - 190 лв.
5. Двустаен, Мошино, напълно обзаведен, отличен - 200 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен - 220 лв.
7. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен - 200 лв.
8. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен - 230 лв.
9. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2 - 100 лв.; 250 лв.

Съдействие за жилищни кредити
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 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. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.; 28 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
6. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
7. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 500 лв.; 27 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35 000 лв.
9. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
10. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
14. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 39 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таваня 110 кв.м - 41 000 лв.
16. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
17. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
18. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
19. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 360 кв.м. - 35 000 лв.
20. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
21. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
22. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
23. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
24. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
25. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

0879/460 763
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м - 32 000 лв.
2. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., спешно - 32 500 лв.
3. Гарсониера, Мошино, ет. 5 - 21 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 23 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно - 50 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма - 42 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс - 40 000 евро
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 22 000 евро
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
9.Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 1, 82 кв.м, подобрения, ТЕЦ, 2 тер. - 33 000 евро
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 3 тер., ЕПК, 78 кв.м - 33 500 лв.
6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер. - 36 000 лв.
7. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
8. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
10. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
11. Клепало, Изток,  Църква, около Профилакториума

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
2. Гарсониера,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведена, лукс - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 250 лв.
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения - 250 лв.
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

Купува и наема, за реални

клиенти, всякакви апарта-

менти в Центъра и кварталите. 

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Изток,  60 кв.м., тх., ет. 4, тер.  -
25 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 67 кв.м., ет. 5,
ПВЦ - 31 000 лв. 

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 28 000 евро

2. Къща, кв. Ралица, 2 ет. пл.  -
45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

1.Къща, център, 70 кв.м, дв. 212
кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над

Автогарата, 90 кв.м, гараж,
вътрешен санитарен възел - 40 000
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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Гарсониера, Дараците, ТЕЦ, тер, юг
- 18 000 лв.   

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 40 000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1.Парцел, Даскалово, 1 600 кв.м., за бизнес,
срещу “Мал Мук”, граничи с две улици, на главен

път - по договаряне

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.М
о
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров - 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг - 16 900 лв.
4. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, юг - 15 900 лв.
5. Изток, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 23 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер. - 32 000 лв.
4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.

3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.

4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.

5. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 800 лв.

6. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов - 40 000 лв.

7. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер. - 32 000 лв.

8. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 18 000 евро

9. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро

10. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м - 60 000 лв.

2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.

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. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1.  Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7
076/67 30 55;

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Давам под наем магазин,
Центъра, възлово място, 36 кв.м -
500 лв.

 ПРОДАВА:         Къща, кв.
Ралица, вертикален близнак, РЗП:110
кв.м., гараж, двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

1. Купува Тристаен  до 45 000 лв. и Двустаен
до 35 000 лв. кв. Изток     

2. Купува Гарсониера до 35 000 лв. и Двустаен
до 50 000 лв. в Център. 

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6, ТЕЦ, тер. -

16 100 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ -

29 900лв.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

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

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА

ЕДНОСТАЕН ИЗТОК
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Младеж търси работа само нощна смяна има
шофьорска книжка - тел. 0896/009 783

Мъж търси работа - гледане на животни:
крави, овце, коне и кучета - 0895/007 628

Търси се дистрибутор с опит и контакти за
разнос на хранителни стоки - тел. 0897/630 001

Търси автомонтьор и заварчик за сервиз в кв.
Мошино - тел. 0884/757 941

Фирма търси, пенсионерка за продажба на
вестници, на павилион до 6-то училище - тел.
0882/756949; 0887/767 762

Автоцентър набира барманки за нощна смяна -
0894/650731

Търси барманка за кафе аперитив в кв.
Мошино, график 2 на 2, по възможност човек от
района - тел. 0885/8263 570

Мъж търси обща работа в строителството -
тел. 0896/208 231

Жена търси работа следобед или вечер
почистване, гледане на възрастни или болни
хора - тел. 0896/539 142

Автомивка в кв. Църква, търси да назначи
работници с опит - тел. 0896/620 500

Вашият транспорт Самосвал до 3 тона - мебе-
ли, строителни материали, покъщина, въглища,
дърва. Вози всичко плащаш нищо!!! - тел. 0892/
023030

Строителни ремонти, плочки, фаянс, теракот,
гипсокартон, латекс, блажна боя - тел. 0896/539
142

Качествено Гипсокартон, Изолация, Окачени
тавани, Шпакловки всякакви, Обръщане на врати и
прозорци, Латекс и бои. Римска зидария, механи и
огради - тел. 0896/119 530

ВиК и къртене. Подмяна водопровод с ППР.
Отпушване канализации. Изпомпване мазета из-
би. Монтаж бани, тоалетни, водомери, бойлери/и
ремонт/ - тел 0895/830 635; 0889/347 881

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за пред-
почитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/ 820 644

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

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

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

Продавам Ланчия Либра 1.8, 2000 г., газов
инжекцион монтирав в България, преглед 2015 г.,
винетка 2015 г., реални километри, зимни гуми,
КЛТР+всички екстри за модела, 3 600 лв. тел.
0893/484 119

Продавам  Пежо 406 2.0i, 132 к.с., 96 г., газов
инжекцион, КЛТР и всички екстри за модела,
всичко платено, 800 лв. - тел. 0888/648 308

Продавам Опел Корса 1.4 бензин 94 г. 5 врати,
всичко платено, червен + летни гуми с джанти
комплект - тел. 0878/203 792

Продавам  Алфа Ромео 95 г. , газ/бензин, зимни
гуми, всичко платено, 1 350 лв. - тел. 0896/529
506

Продавам  Фиат Темпра 95 г. бензин комби 850
лв. - тел. 0896/456 733

Продавам  мотоциклет Сузуки 750 W пистов, 94
г. вс. платено, обслужен 2 000 лв. 0897/225 835

Продавам  Опел Корса 1.2, 98 г. 3 врати
регистриран, обслужен, всичко платено, 1 300 лв.
- тел. 0876/449 940

 Продавам  Волво 440 1.8 хечбек, бензин/газ,
96г., екстри, нови гуми с джанти - тел. 0888/689
849

Продавам Сеат Ибиса, 91 г. 1.2 порше мотор,
коментар - 0876/530 771

Продавам Рено Клион, 95 г. 5 врати, всичко
платено, 1300 лв. - тел. 0897/937 684

Продавам  Опел Астра, 5 врати, нов внос,
КЛТР, зимни гуми, обслужен, коментар на място -
тел. 0888/476 600; 0898/724 428

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6, инжек-
цион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в движение.
За информация тел. 0888 311 312.

Продавам/под наем  кафе, ул. Кракра,
луксозно ремонтирано и обзаведено, работещо -
тел. 0896/740 129

Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма, пано-
рама, слънчев, ток, вода, на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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, разрешително
за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв., продажба
или обезщетение – тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42
02

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, усвоена тер., с алум. догра-
ма, теракот, с обзавеждане, 19 900 евро /без пос-
редник/ - тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

Давам под наем, помещение 80 кв.м, за
магазин, офис, ИЦ, срещу ГУМ, 10 евро/кв.м - тел.
0897/932 689

Давам под наем, луксозни помещения за офи-
си, кв. Христо Смирненски - тел. 0988/953 050;
0899/588 545

Давам под наем, обзаведени стаи всяка със
собствен санитарен възел - 0888/952 264

Давам под наем, охраняемо складово помеще-
ние 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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

17 000 лв. - тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

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

Новооткрит
фризьорски салон

ДЕСИ СТИЛ
си търси

маникюристка

- тел. 0895 78 60 87

Набираме шофьори
с категория С+Е

за европейския съюз Белгия,
Холандия и Франци, с добро

възнаграждение и заплащане.
За контакти тел. 00359 877 316 513

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преус-
троен в тристаен - 19 900 евро /без

посредник/

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търговски

представителства, кафе.

разни

Квалифициран масажист
извършва масажи по домове-
те в удобно за вас време кла-
сически стортен лимфодре-
нажен антицелулитен - тел.
0884/462 374

Ясновидката Василка Ана-
киева предусеща бъдещето,
чете миналото, помага при
безплодие и алкохолизъм,
прекъсва родово проклятие и
магия - тел. 0893/983 779

Денонощна пътна помощ, изку-
пува стари автомобили и акумула-
тори. Издава удостоверения за де-
регистрация. Услуги с камион и бу-
сове доставка на дърва и въглища
- тел. 0897/234 045; 0887/027 062;
0877/504 417

Изкупува автомобили и камиони
за скрап - тел. 0893/265 409

други

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Продавам стелна крава - тел. 0876/251
557; 0895/574 340

Инсталации от медни тръби. Ремонт на
казани и медни съдове - тел. 0878/268 132

Продавам панелни радиатори за парно,
чисто нови опаковани, различни размери -
изгодно - тел. 0898/ 959 523

Продавам 3 врати с каси дървени 60-90
лв./бр.; 2 прозореца дървени остъклени, по
договаряне - тел. 0897/827 822

Изграждане на нискоенергийени сглобяе-
ми къщи от основи до ключ, Притежават от-
лична топлоизолация, високо земетръсоус-
тойчивост и са пригодни за целогодишно
ползване - тел. 0899/054 389

Извършва заварачни работи, с
телоподаващо, изкърпване на калници,
смяна на прагове и вежди. Перник, ул.
Враца 50 - тел. 0895/909 891

Продавам запазена холна гарнитура;
Единично легло с матрак, килим тип персий-
ски, секция - тел. 0897/845 481

 Електроинсталации  ВиК системи,
ремонт на битова техника, метелни решетки
и огради - тел. 0896/997 405 Румен Николов

Продавам детска зимна количка - 50 лв.,
запазени матраци за легла 90/190 см., 2
броя по 30 лв. тел. 0895/496 131

Продавам пинчери на 50 дни мъжки и
женски - 100 лв. бр.; Охранителна система
компллект - 180 лв.; Помпа за котле и бой-
лер със серпентина чисто нови изгодно -
тел. 0898/959 523

Продавам Мартеници на едро - тел. 0895/
718 836

Реже дърва за огрев обикновени 10 лв/м3,
нестандартни сухи обрезки 20 лв./м3 -
тел.0895/830635

Ремонт на компютри и принтери - тел.
0878/110 016

Цикли, фугира, пренарежда, лакира,
качествено, безпрашно - тел 0889/323
933

Продавам газов пистолет Зорани с
фактура и разрешително - 60 лв., бутил-
ка за газ - 40 лв. - тел. 0878/223 831
Пламен

Продавам  автогазова уредба,
инжекцион с бутилка - 250 лв.;
автогазова уредба пълен инжекцион с
пълна бутилка - 400 лв. - тел. 0888/151
593; 0879/403 317

Продавам  нови китеници 100
процента вълна размери 270/220 см, 2
броя по договаряне - тел. 0876/189 358

Продавам тъпан са Сурва чисто нов -
тел. 0898/628 016

Продавам  казан за ракия, хилти,
водни помпи, вибратор за бетон,
циркуляр за дърва, шмиргел,
електромотори - тел. 0889/318 305

Продавам  три дървени врати без
каси и алуминиева врата с каса - тел.
0878/256 702

Продавам  чисто нов таблет Айпад
Еър - тел. 0888/132 731 Аделина

Продавам  5 млади заплодени овце и
2 агнета по 25 кг. - тел. 0893/582 158

Продавам детско креватче с две
шкафчета отдолу, 143/70 см. височина
60 см , с дюшек -50 лв.; Газова отопли-
телна печка Суперсер-50 лв. - тел.
0893/286 493

Агенцияу за запознаства “Намерима” -
запознаства с цел приятелство, любов,
брак. Перник, площад Кракра 2 ОББ,
офис 507 - тел. 0898/562 213
40 годишен материално осигурен самостояте-

лен търси своятата половинка - тел. 0877/107
878

ЛИЧНИ

КУПУВА
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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПEРНИК
Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail:

oic.pernik@eufunds.bg

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

финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана

от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg
 

ОБЩИНИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА
КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

В Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци Областният информационен център -
Перник проведе информациэонна среща на тема: „Представяне на ИГРП за 2015 г. и  актуална
информация за напредъка на преговорния процес за Програмен период 2014-2020 г. Споделяне
на добри практики и научени уроци“.

Оперативна програма „Добро управление“ ще се погрижи за въвеждането на комплексно
административно обслужване в централните, областните и общинските администрации.

Внедряването на административна информационна система за автоматизация на дейностите,
свързани с 50 приоритетни услуги и въвеждането не електронно управление са допустими
дейности, за които общините ще имат възможност за разписват проекти в размер от 20 000 до
90 000 лв.

През 2015 г. ОП „Региони в растеж“ ще финансира проекти, насочени към подобряване на
градската среща, обновяване на сградния фонд на обществени сгради и пътната
инфраструктура.

39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво са определени за допустими бенефициенти за
реализиране на интегрираните планове за градско развитие. Общият размер на предвидената
безвъзмездна финансова фомощ възлиза на повече от милиард и 57 милиона лева. Кандидатите
ще могат да подават проектни предложения в зависимост от степента на своята готовност.

Строителство, ремонт, мерки за енергийна ефективност, достъп на хора с увреждания в
образователната инфраструктура са част от дейностите, за които ще кандидатстват общини,
Министерство на образованието и науката, Министерство на земеделието и храните,
Министерство на младежта и спорта, както и професионални, спортни, специални и училища по
изкуства.

Повече от 380 млн. лева ще се инвестират в регионалните пътища от 1-ви,2-ри и 3-ти клас чрез
конкретния бенефициент Агенция пътна инфраструктура.

Чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ще продължи изграждането на
автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ и ще се рехабилитара и модернизира жп-линията Пловдив
– Бургас.

По пет приоритетни оси на ОП „Околна среда“ ще стартират процедури, които ще финансират
дейности като: разработване на методики за анализ на водите; прединвестиционни проучвания
в особени ВиК територии; компостиращи инсталации и внедряване на оборудване за преработка
на биоразградими отпадъци; управление на Натура 2000 и разширяване на мрежата от защитени
морски територии; пилотен проект за създаване на Национална система за управление на
водите в реално време на р. Искър и инфраструктурни и геозащитни мерки в свлачищни
райони с цел превенция на наводненията и свлачищата; анализ на замърсителите и план за
въздействие върху качеството на атмосферния въздух и др.

Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни
центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-
3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77
e-mail: oic_pernik@abv.bg

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите

клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на
eлектрически табла,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,
присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната
реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както
следва:

Пернишка област
За периода 02-06.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - с. Расник
На 02.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Юрий Гагарин - бл. 1, И, К, Л, М
На 03.02.2015 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Радомир - Гърляница бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 34
На 03.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Луганск 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 3, 3А, 5,

7, 8, 9
На 03.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Младен Стоянов 1, бл. Павилион
На 03.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - Мещица - Александър Димитров 1 ;  Андрей Жданов 1, 4, 6, 7, 7.,

8 ;  Васил Коларов .25, 10, 11, 15, 17, 19, 36, 46, 9 ;  Генерал Гурко 16, 6 ;  Генерал Скобелев 3, 4 ;
Генерал Тотлебен 11, 7 ;  Георги Димитров 12, 14, 140, 18, 22, 30, 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49,
52, 53, 61, 63, 63В, 65А, 65Б ;  Даме Груев 3 ;  Детелина Минчева 2 ;  Димитър Благоев 16, 18, 19, 20
;  Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 8 ;  Иван Вазов 11 ;  Йордан Йовков 1, 2, 4, 6 ;  Кокиче 5 ;
Комсомолска 1, 11, 2, 20, 3, 5, 9 ;  Ленко 2, 20, 4, 8,  БЛ. КЪЩА ;  Райна Княгиня 1, 10, 2, 5 ;  Рахила
Ангелова 1 ;  Синчец 2

На 03.02.2015 г. /15.00-16.30 ч/ - гр. Трън
На 04.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Радина Чешма 11, 11, 12, 15, 16, 17Б, 18, 18Б, 2, 3, 7,

9, бл. Вила
На 04.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Кадиевка 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 1А, 2,

20, 21, 21А, 22, 23, 23., 23А, 25, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А ;  Луганск 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 46

На 05.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Георги Мамарчев - бл. 26
На 06.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 10, 11, 12, 13
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.
 За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на

един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или
посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн
приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в
реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването
в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на
захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в

съответствие с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва
планова подмяна на електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на
ЧЕЗ, които живеят на посочените долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който
да присъства на подмяната.  Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:

Пернишка област
На 02.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Юрий Гагарин - бл. 1, И, К, Л, М
На 03.02.2015 г. /09.00-12.00 ч/ - гр. Радомир - Гърляница бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлякова 34
На 03.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Луганск 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 3, 3А, 5,

7, 8, 9
На 03.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Младен Стоянов 1, бл. Павилион
На 04.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Кадиевка 1, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 19, 1А, 2,

20, 21, 21А, 22, 23, 23., 23А, 25, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А ;  Луганск 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 43В, 44, 46

На 05.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник - Георги Мамарчев - бл. 26
На 06.02.2015 г. /09.00-16.00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 10, 11, 12, 13
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на

един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или
посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн
приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в
реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването
в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на
захранването.

Пътническият влак София-Карлово
дерайлира, няма пострадали

Локомотивът и двата вагона на път-
ническия влак София – Карлово са де-
райлирали във входните стрелки на га-
ра Стряма.

Около 09:15 ч. във входните стелки
на гара Стряма са дерайлирали локо-
мотивът и двата вагона от състава на
пътнически влак № 30111 от София за
Карлово.

При инцидента няма пострадали път-
ници и служители на железниците,
съобщиха от БДЖ, цитирано от БГНЕС.

В пътническата композиция са пъту-
вали 15 пътници, които незабавно са
били изведени от вагоните с помощта
на превозния персонал на влака. За
пътниците е осигурен превоз с авто-
бус.

Движението на влаковете в участъ-
ка Копривщица – Стряма е спряно. За

пътниците от преминаващите в участъка влакове е осигурен превоз с автобуси.
Пътуващи във влака от Бургас-София стоят с часове блокирани
Пътуващи във влака от Бургас за София са блокирани около гара Септември заради

затварянето на пътя Белов-Юндола, откъдето преминава и жп линията, съобщи Аге-
нция “Фокус”.

Причината за затварянето на пътя са паднали дървета вследствие усложнената об-
становка в планинската част на област Пазарджик. 

Бедствия, наводнения и свлачища в цялата страна
Обявено е бедствено положение в община Смолян. Остава бедственото положение за градовете

Вършец и Берковица. Има значителна лавинна опасност в Рила планина.
По разпореждане на министъра на вътрешните работи Веселин Вучков е активиран централният

оперативен щаб на Главна диркеция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщиха от
пресцентъра на ОД на МВР - Смолян.

Обявено е бедствено положение на територията на общините Смолян и Девин, както и на територия-
та на цялата област. Към момента нивото на река Черна остава високо.

Създадена е организация за евакуиране на хора и техника от застрашените райони и за изграж-
дане на диги и насипи.

В кв. Устово реката е на 40 см от преливане извън коритото. Река Триградска е преляла край селата
Триград и Змеица. Към момента няма данни за пострадали хора в засегнатите населени места. 

Остава бедственото положение за градовете Вършец и Берковица
Това съобщи Ивайло Петров – областен управител на Монтана. Положението в тези градове остава

сериозно.
“Във Вършец има две населени места със средно напрежение на електропроводите, в които не е

възстановено електрозахранването. В община Берковица са четири населените места, в които има
доста големи прекъсвания на мрежата”, обясни Петров.

Той поясни, че тече координация за по-бързо информиране от страна на местните власти към ЧЕЗ
за проблемните участъци, тъй като кол центровете са пренатоварени от обаждания.

В град Вършец са мобилизирани и много доброволци, които помагат за по-бързото разчистване на
улиците от падналите клони.

Частично бедствено положение е обявено в ямболската община Болярово
Река Поповска е преляла. В село Попово са наводнени дворове и приземни етажи на 15 къщи,

съобщи замeстник-кметът на Болярово - Нина Терзиева.
Хората са изведени от домовете си и са при свои близки. От Общината уточниха, че причината за

излизането на реката от коритото са интензивните валежи, а не скъсване на язовирна дига.
ПСС: Има значителна лавинна опасност в Рила планина
През изминалото денонощие е паднал сняг по планините, който е с различна дебелина. В Рила

също е навалял сняг, който е предпоставка за увеличаване на лавинната опасност, съобщиха от
Планинска спасителна служба (ПСС) към БЧК.

Тази степен е значителна, особено по стръмните части на високата планина със северно, севе-
роизточно и източно изложение там, където вятърът е навял и е направил големи натрупвания от сняг.

Все още липсва подробна информация за опасността в останалите планини.
ПСС препоръчва ако хората излизат в планината да не излизат по високите части, а да се задоволят

с ниската гориста част, която е по-безопасна. 
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БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1БНТ1 бТВбТВбТВбТВбТВ
06:00"Лице в лице"/п./
06:30"Тази сутрин"-
09:30"Преди обед" - токшоу
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./-
13:30"Тайните на времето" - сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"-
18:00"Бинго милиони"
18:05"Опасни улици" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост" - сериал, еп.53
21:30"Истински истории"
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Докосване" - сериал, еп. 3
01:00"Али Макбийл" - сериал, с.3, еп. 20
02:00"Преди обед" /п.
04:00bTV Новините /п./
04:30"Светлината на моя живот" /п./ -
сериал

05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Огнено сърце" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Надежда за обич" - сериен филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00Х Factor - музикално шоу, на живо
23:00"Господари на ефира"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
01:00"Разобличаване" - сериен филм, 7
сезон
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
03:30"Ангелският остров" - сериен филм
04:30"Готова на всичко"
 - сериен филм

НОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВНОВА ТВ
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00От нищо нещо
14:30Зелената линейка /п/
15:15Младият Дракула тв филм
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Малки истории /п/
16:35Светиците тв филм /69 епизод/
17:20Бързо, лесно, вкусно:
17:30Дързост и красота тв филм
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:1055 години от вашия живот /п/
19:40Лека нощ, деца!: Кученце в джобче
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.bg
22:00Светът на живо:
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00Любимец 13
00:25Бързо, лесно, вкусно
00:35Денят започва с Култура /п/
01:50Здравето отблизо /п/
02:50По света и у нас /п от 20:00/
03:45Днес и утре /п/
04:00Светиците тв филм /69 епизод/п/
04:45Дързост и красота тв филм /3490
епизод/п/

СМЯХ И ЗАБАВА

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
Имате навик да гово-

рите повече от необхо-
димото, но дали винаги

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

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
Ще искате да внесете нотка на

разнообразие в обичай-
ните неща. Хубав мо-
мент да направите
някои промени в обста-
новката.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ
Съществуването ви днес ще е

много по-приятно от
обикновено, благодаре-
ние на сърдечните въл-
нения, които ще ви спо-

ходят.

РАКРАКРАКРАКРАК
Настроението ви

днес ще е просто завид-
но. А това естествено

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

ЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВЛЪВ
Този ден носи доста

силен заряд в себе си, та-
ка че много внимавайте.

Днес трудно ще контролирате
страстите си. Наблегнете на раз-
мислите.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА
Има за какво да се

вслушате в чуждото
м н е н и е . Опитайте се да бъде-
те обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоции-
те, може сериозно да се депреси-
рате.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ
Много сериозно ще

се отнасяте към за-
дълженията си днес,

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

СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН
Ден на сбъднатите

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

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте

си набелязали за днес.
Това може малко да ви

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

КОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГКОЗИРОГ
Ще ви се иска да се

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

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
Днес просто релак-

сирайте. Открийте
своя начин, за да се

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

РИБИРИБИРИБИРИБИРИБИ
Днес ще искате да

прекарате деня в ком-
панията на приятели. Ще ви вълну-
ват конкретни неща, а именно как
точно да осъществите намерения-
та си.
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ÖÑÊÀ ñïå÷åëè  ñ 3:1 ñðåùó „Ìèíüîð”
Агитките създадоха луда атмосфера в залата

Страницата подготви Яне Анестиев

Срещата между отбо-
рите на „Миньор” и
ЦСКА започна точка за
точка и вървя така до
5:5. След това гостите
леко  дръпнаха в резулта-
та и поведоха с 8:5,но
след два сервиса,които
донесоха точки на Камен
Каменов и хубава атака
на домакините резулта-
тът беше изравнен при
8:8. Точно в този момент
с размахани средни  пръс-
ти влезе агитка на ЦСКА.
Миньорци се почувства-
ха засегнати на чест и ре-
шиха да се разправят. Ох-
раната обаче показа здра-
ви нерви и мускули и оза-
пти мераклиите да се
бият, та нещата минаха
на споменаване на майки

Джокович с исторически
триумф в Мелбърн

Новак Джокович падаше, залиташе, крампира-
ше, но въпреки всичко прегърна петия си трофей
от Australian Open след жестока битка и победа
със 7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0 над Анди Мъри на финала
на първия си турнир от Големия шлем, откакто
стана баща. Шотландецът изглеждаше по-близо
от всякога до трета титла от шлема и завръщане в
Топ 3 при мъжете, но загуби двубоя на характери
в четвъртия си финал в Мелбърн.Благодарение на
днешния си триумф сърбинът вече държи едно-
лично рекорда за най-много спечелени титли в
турнира от началото на “Оупън ерата”, след като
до момента делеше първата позиция с Роджър
Федерер и Андре Агаси.Сърбинът отбелязва прог-
рес и в класацията за най-много трофеи от Голе-
мия шлем, в която с осемте си титли вече се нами-
ра под №5 в компанията на играчи като Лендъл,
Агаси и Конърс, а пред остават единствено Феде-
рер (17), Надал (14), Сампрас (14) и Борг (11).Джо-
кович откри двубоя в извънземно темпо с цели 12
уинъра и само една непредизвикана грешка в пър-
вите четири гейма. Мъри имаше своя момент в на-
чалните минути, когато наниза 3 страхотни точки и
стигна до 0-40 при 1-1, но нататък сърбинът взе
следващите 8 разигравания и постави Анди в ог-
ледална ситуация. Шотландецът спаси първия
брейкпойнт, но се пропука на втория и резултатът
стана 1-3.Нивото на Джокович спадна съвсем ле-
ко, но абсолютно достатъчно, за да намери Мъри
пътя към брейк за 3-4. Четирикратният финалист в
Мелбърн обаче шокиращо допусна рибрейк за 3-5
и още по шокиращо го върна моментално с два
шеметни бекхенда. И със следващото си подаване
Анди най-после възстанови равенството в резул-
тата при 5-5.За четвърти път от последните си 5 ма-
ча в турнира Джокович трябваше да затваря пър-
вия сет в тайбрек. Световният №1 до този момент
имаше безупречна статистика от победите над
Вердаско, Раонич и Вавринка. Но този път откри с
първата двойна грешка в мача. Мъри водеше с 4-2,
но реши да върне услугата на съперника. Двамата
се движеха като залепени до 5-5, когато Анди из-
лезе на мрежата и изкара волето си в аут. А в
следващата точка Ноле отново изпрати втория си
сервис високо на бекхенда на Мъри и последва
ретур в мрежата за 7-5. Джокович беше спечелил
само 50% от точките на първи сервис, но цели 71%
на втори!Световният №1 изглеждаше в беда в на-
чалото на втория сет, след като веднъж се срина
на корта и още няколко пъти краката му видимо се
огънаха, а Мъри поведе с 2-0. Тогава Джокович
сякаш натисна някакво копче и се върна към фор-
мата, която го направи №1 в света. Взе четири гей-
ма поред (един от пробивите му беше на нула), но
днес Анди изглеждаше готов за всичко, което мо-
же да долети от другата страна на мрежата. Шот-
ландецът върна пробива и при 5-4 се добра до сет-
пойнт, след като Джокович водеше с 40-0 на свой
сервис.Мъри трябваше да прати в историята три
брейкпойнта преди да стигне до тайбрека. А там
Мъри за първи път пое контрол над мача. Поведе с
6-2 и макар да пропусна два сетпойнта, материали-
зира третия с марков ретур и рестартира битката
след цели 2 часа и 35 минути на корта.А Джокович
отново потегли в третия сет с физически пробле-
ми, след един форхенд падна и изпусна ракетата
си, движенията му бяха ограничени и сякаш за
първи път от много време го виждахме да крампи-
ра. И точно както във втория сет Мъри проби за 2-
0, последва поредният обрат. Сърбинът отново се
съживи и взе шест от следващите 7 гейма за 6-3 в
третия сет Джокович поведе с 2-0 гейма в четвър-
тия сет. Увереността на Мъри за първи път в мача
изглеждаше разклатена, а откакто се върна на по-
бедния път световния №1 сякаш забрави за умо-
рата. Шотландецът подари още два брейтпойнта
на противника с лесна грешка от форхенд и нес-
пасяем бекхенд ретур направи резултата 3-0. Ноле
тотално пречупи съперника си с нов пробив за 5-0
и затвори мача на свой сервис с деветия си поре-
ден гейм. 

ДВА МЕДАЛА ЗА ПЕРУН ОТ
ПЪРВОТО ДЪРЖАВНО ПО САМБО

но майсторство,за да
може да опази мрежа-
та си суха. В 43-та ми-
нута футболистите
на „Миньор” сбъркаха
при изнасянето на
топката в средата на
терена, Бенгюзов пре-
сече пас и подаде на
Ваньо Шишков. Ударъ-
т му от границата на
наказателното поле
рикушира в крака на
Софрониев и излъга
вратаря на „Ми-
ньор”,Алекс Георгиев,
за да попадне в мре-
жата. През втората
част и двамата тре-
ньори направиха по
десетина смени и иг-
рата се понакъса. Бо-
би Хазуров от „Бан-
ско” направи един
пропуск и с това се
изчерпаха интересни-
те ситуации пред
двете врати. Двата
отбора почиват в не-

Пернишките  фут-
болисти изиграха пър-
вата си контролна
среща като част от
подготовката си за
пролетния дял на пър-
венството на Югоза-
падната „В” ФГ. Пер-
ничани изиграха рам-
ностоен мач срещу
в т о р о д и в и з о н н и я
„Банско” и отстъпиха
в среща, която може-
ха и да спечелят. Два-
та отбора започнаха
с титулярните си
състави. Футболис-
тите се хвърлиха
здраво в студеното и
ветровите време,
стараейки се да пока-
жат добри качества
пред треньорите. В
38-та минута Алексан-
дър Алекнадров изпъл-
ни чудесен фаул, кой-
то накара вратаря на
гостите Пламен Ко-
лев да покаже сериоз-

Миньорци почнаха
контролите със загуба

и неприлични жесто-
ве.Постепенно обаче
преимуществото на гос-
тите се очерта,все пак в
техния състав  личаха
имена като Христо Цве-
танов и Ивайло Стефа-
нов.Преднината им ста-
ваше все по-успокояваща
,те поведоха с 14:10,под-
държаха разликата и зат-
вориха гейма при 25:19.

През втората част не-
щата започнаха добре за
домакините , които пове-
доха с 4:1. Тук Каменов
,след като беше направил
точка от сервис,сбърка и
последваха два добри на-
чални удара на Красимир
Георгиев от гостите ,ед-
но бъркане на Димитър
Стаменов и резултатът

се обърна до 4:5.Добра
блокада на Христо Цве-
танов след атака на Мар-
тин Симеонов  направи
резултата 6:8 при първо-
то техническо прекъсва-
не.. Домакините обаче за-
тегнаха играта в защита
и изравниха за 10:10.Пак
хубав сервис на Камен Ка-
менов и блок на Танчо
Иванов дадоха две точки
преднина на миньорци за
13:11.Миньорци поведоха
с 15:12,но гостите с мал-
ко късмет изравниха.  Все
пак с хубава атака на
Мартин Симеонов вто-
рото техническо прикъс-
вена дойде при 16:15 за
„Миньор”.Грешки в атака
и хубав сервис-точса на
Георги Сеганов отново
обърна точковото съот-
ношение в полза на ЦСКА

и при 18:20 Румен Злата-
нов взе таймаут.Послед-
ва луда игра на домакини-
те, които се хвърляха за
всяка топка и то отново
поведоха с 21:20, когато
пък треньорът на ЦСКА
Александър Попов взе
таймау .За да е пълна
драмата, гостите объ-
рнаха нещата до 22:21 за
тях и последва второто
прекъсване за домакини-
те. То донесе решително-
то обръщане на резулта-
та  крайното 25:23 за
„Миньор”.

Третата част започна
обичайно равностойно.
Първото техническо пре-
късване дойде при 8:7 и
при бурнато недоволс-
тво на гостите, които
се изпокараха с целия съ-
дийски екип,и накараха
първия съдия Иван Моми-
ров да извади жълт кар-
тон на Попов.Постепен-
но обаче по-големият
опит на гостите взе да
си казва думата и след
няколко  добри изпълне-
ния на капитана им Ивай-
ло Стефанов поведоха с
15:11.Хуубавите неща в
тива на домакините оба-
че не свършиха и те из-
равниха при 18:18. Резул-
татът се движеше точ-
ка за точка до 21:21,кога-
то две поредни точки на

гостите предизвикаха
Румен Златанов да  вземе
второто си прекъсва-
не.Въпреки усилията на
миньорци, преднината на
гостите се запази и
краят на гейма дойде при
25:23 за ЦСКА.

Това като че ли подей-
ства психически на дома-
кините, които започнаха
много лошо четвъртата
част и отборът на ЦСКА
поведе с повече от ком-
фортен аванс за 6:1.Пос-
тепенно домакините
влязоха в час, намалиха
нещата до 4:7, когато
атака в аут на Мартен
Симеонов не им позволи
да доведат разликата са-
мо до две точки и пър-
вият технически тай-
маут дойде при 4:8. Пер-
ничани отново намалиха
разликата на две точки
при 8:10, но гостите при
второто техническо пре-
късване бяха възстанови-
ли преднината си и даже
я увеличиха да 16:10 в
тяхна полза.В крайна
сметка гостите спечели-
ха убедително с 25:15, а
след мача старши-тре-
ньорътна ЦСКА Алексан-
дър Попов истерично се
развика на първия съдия
Иван Момиров за жър-
тия картон ,даден му по
време на мача.

деля. След това отбо-
рът на „Банско” зами-
нава на лагер в Тур-
ция, където ще изи-
грае няколко контрол-
ни срещи. Перничани 
отиват в Рударци, а
в сряда ще срещнат
младежите на ЦСКА
до 21 години. От
„Миньор” в игра на
влязоха новият вра-
тар Крушарски и Ад-
риан Олегов, който
все още не се под-
готвя на пълни оборо-
ти. Част от мача бе-
ше изгледана от бив-
шия национален селек-
ционер Любослав Пе-
нев.

Ето стартовият
състав на „Миньор”:
Ал.Георгиев, Райков,
Софрониев, Кикарин,
В.Бонев, Й.Йорданов,
Ал.Александров, Васи-
лев, Ил.Георгиев, Тодо-
ров, Дани Йорданов

Два медала спечелиха самбистките на
СК”ДЖУДО И САМБО ПЕРУН” от първото
Държавно по самбо за годината.

Карина Всилева в категория до 70 килог-
рама  и Диляна Спасова в категория до 52
кг. спечелиха бронзови медали при девой-
ките до 18 години. Карина победи после-
дователно Иалияна Вутова от ЦСКА и Вик-
тория Пвлова от” Кракра”( Перник) с 12: 4
точки,след това загуби от Боряна Борисо-
ва от „Ставен”( Сливен) и в среща за брон-
за спечели убедително над представител-
ка на Велбъжд Кюстендил с 8:0 точки.В
самбото има нови правила от тази година
като едно от съществените неща е ,че вече
за победа е необходим резултат от 8 точки
разлика ,а на като до сега от 12.На пети
места и на крачка от медалите за Перун ос-
танаха Християна Иванова в кат до 48
кг.,Оля Ковачева в кат до 70 кг и Йоана
Петрова в кат до 60 кг.
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Първият демократично избран президент бе гост на „Съперник” през 1993 година

Мокър сняг причини обледявания по
съоръжения на ЧЕЗ в нощта срещу неделя

  Силвия ГРИГОРОВА
 Падналият мокър сняг в

нощта срещу неделя обле-
ди съоръжения на ЧЕЗ и
скъса проводници. Това ин-
формираха от компания-
та. Вследствие на това бе
прекъснато електрозах-
ранването за клиенти на
компанията в района на

София, Перник, Кюстендил, София област и Благоев-
град.

 „Ледът сковава съоръженията, къса проводници и
затруднява локализирането и отстраняването на ава-
риите. Мобилизирахме допълнителни аварийни групи и
работим с неимоверни усилия за по-бързо справяне със
ситуацията.  Искам да подчертая, че хората работят в
много тежки условия. Имаме пълното съдействие и
подкрепа на Министерството на енергетиката, на ко-
легите от ЕСО и на местните власти.  Ние сме създали
необходимата организация и разполагаме с високопро-
ходима техника, но да знаем, че ако се наложи можем да
разчитаме на подкрепа, е изключително важно в такъв
момент“, заяви Виктор Станчев, директор „Експлоата-
ция и поддържане в ЧЕЗ Разпределение България.

  В Област Перник от лошото време са засегнати 60
населени места.  В 10:20 ч. в неделя сутринта аварира
трансформатор в ТЕЦ“ Република“, който не е собстве-
ност на ЧЕЗ.  В следствие на това беше прекъснато еле-
ктрозахранването на 10 000 абонати. В Кюстендил без
ток са около 50 населени места, в София област  засег-
нати са 40 селища, в област Благоевград – 25. Продъл-
жава и възстановяването на електрозахранването в
последните няколко населени места от област Монтана
– в общините Вършец и Берковица.

 По отстраняването на авариите работят около 150
екипа, оборудвани с необходимите инструменти, мате-
риали и високопроходима техника – автовишки, автоба-
гери, моторни шейни и АТВ –та с вериги за сняг.

 

СУРВАКАРИТЕ ТАЗИ ГОДИ-
НА БЯХА КАТО ЕКШЪН ГЕ-

РОИ. ПОПАДНАХАВ МАЛКО
НЕПОЗНАТИ ВОДИ, та им се
наложи да се справят с непо-
дозирани житейски несгоди.

Променената по неволя визия на центъра
ги принуди да предприемат нестандартни
ходове и да играят своеобразни танци на
оцеляването.Че газиха кал- газиха. Че се
бутаха неориентирано из недоправените
улици- бутаха се. Че променяха хореогра-
фията на танците си заради условията-
променяха я. Не си промениха обаче само
настроението. Проблемите им сякаш ги
провокираха да дадат всичко от себе си,
та на моменти бяха супер оригинални.
Мърляха се повече от друг път, за да за-
пазят чиста традицията. Бутаха се в тес-
нотията, за да е широко на душата. Лум-
каха яко звънците, за да надлумкат вятъ-
ра. Запазиха традицията въпреки нетра-
диционните условия, които им сервираха
обстоятелствата. Така сурвакарите дока-
заха, че могат да правят шоу при всякак-
ви условия. И перничани могат да го съп-
реживеят въпреки непоносимите на мо-
менти ветрове на промяната.А за гостите
остана учудването, че сурвакарската
кръв вода не става, независимо от мокре-
жа по дрехите и ликовете.

ПО ДОСТА НЕПРИЯТЕН НАЧИН
ОЖИВЯ СУРВАКАРСКАТА ТРАДИ-
ЦИЯ В НЯКОИ СЕЛИЩА на Пернишка
област. Бурните ветрове и мокрият сняг
изпокъсахажиците, та бая народ се справ-
яше на свещи. Някои групи направо закъ-
саха в снега и се наложи да бъдат спас-
явани с извънредни снегопочистващи
мерки. Старите хора си припомниха вре-
мената, когато сурвакарските дефилета
са газили сняг до пояс, за да изпълнят
традиционната си мисия. Все пак в нашия
край и сега играеше малкият дявол, щото
на някои групи от Югоизточна България
не им беше много до веселба, като слу-
шаха новините за наводненията в родните
си краища.

ФЕНОВЕТЕ НА МИНЬОР И ЦСКА ЗА
МАЛКО ДА СИ СПРЕТНАТ ИСТИНСКА
СУРВА по време на волейболната среща
между мъжките отбори в зала  “Борис Гю-
деров”.Посдърпаха се като пияни кукери
от враждуващи групи, наказаха си грозни
епитети, изиграха няколко неприлични
танца, докато полицията не ги сурвака по
същество.

Накрая гостуващият отбор сурвака в ре-
зултата домакините, ама кой ти гледа точ-
ките,щом е дошъл за фенската Сурва.
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Трима президенти за д-р Желев
Росен ПЛЕВНЕЛИЕВ:

Смъртта на д-р Же-
лев е тежка загуба за
България и за светов-
ната демократична
общност. С живота и
делото си той зададе
посоката, която про-
дължаваме да следва-
ме и днес – на държа-
ва и народ, които
вървят все по-увере-
но по единствения
възможен път на бъл-
гарите – за изгражда-
не на демокрация от
европейски тип, за чо-
вешки права и свобо-
ди. Ще помним д-р Же-

лев с несломимия му и
борбен дух в защита
на ценностите на де-
мокрацията и хума-
низма. Първият де-
мократично избран
български президент
на България е символ
на мирния преход, на
толерантността и на
търсенето на нацио-
нално съгласие, за да
имаме всички ние, ка-
то българи и европей-
ци , своето достойно
бъдеще!

Георги ПЪРВАНОВ:
Отличителна черта
на президента Желю

Желев като политик и
държавник бе негова-
та принципност, по-
литическа смелост и
решимост да отстоя-
ва своите позиции.
Дори тогава, когато
те са в разрез с под-
крепящото го поли-
тическо статукво.
Макар че съдбата му
поднесе не едно изпи-
тание, в човешки план
д-р Желев си остана в
представите на мно-
зинството българи
като честен и скро-
мен човек. Беше земен,
властта не го изку-

И я получава не от друг,
а от президента Желю Же-
лев, който е на посещение
в Пернишко. И отделя от
ограниченото си време за
визитата за екипа на „Съ-
перник”, чиито гост е в
този паметен ден. Разго-
варя непринудено, прос-
тичко, топло  с журналис-
ти и издатели, насърчава
ги в трудния и дълъг
път, който им предстои
да извървят. Подкрепя
ги. И оставя в сърцата
им споменът, който е
жив и до днес.

Помнят Желю Желев и
жителите на село Ста-

ньовци, на които гостува
през октомври 1993 годи-
на първият президент.

Помнят го перничани.
Помнят непринудените
му слова. Помнят искре-
ността и мъдростта му.

Вчера те се върнаха
назад във времето. Прек-
лониха глава пред памет-
та на  големия български
политик, пред човека Желю
Желев, без който днешна
демократична България
едва ли щеше да е такава.
Човекът, който остана
верен на себе си до послед-
ния си дъх. Сромен, мъдър,
непринуден. Просто – ГО-
ЛЯМ! Още веднъж – дъл-
бок, дълбок поклон!

ши, не го съблазни.
Живееше като всички
хора – без лукс и при-
вилегии. Запази авто-
ритет и достой-
нство до края на своя
живот. Това му извю-
ва може би най-ценния
– моралния капитал.

Петър СТОЯНОВ:
Хората ще го за-
помнят с честнос-
тта му! Д-р Желю Же-
лев без всякакво коле-
бание отстояваше
желанието на Бълга-
рия да се завърне в се-
мейството на евро-
пейските народи. Бъл-

гарските граждани ще
го започвят както с
изключителната му
честност, така и с не-
говата почтеността
и отказът от всякак-
во материално обла-
годетелстване. С кни-
гата си „Фашизмът”
д-р Желев спечели
признанието на бъл-
гарската интелиген-
ция преди промените,
а с дейността като
политик след това –
уважението не само
на българския народ,
но и на европейския
политически елит.

Ураганен вятър скъса проводници
и събори стълбове

Силвия ГРИГОРОВА
 Разразилите си силни бури в нощта на 30  срещу 31 януари повре-

диха съоръжения на ЧЕЗ и оставиха  клиенти на компанията без еле-
ктрозахранване. Ураганният вятър е съборил дървета, скъсал про-
водници и е повредил съоръжения на ЧЕЗ. Във всички засегнати райо-
ни работят аварийни екипи по отстраняване на повредите.

Най-големи поражения има в област Монтана. Големи поражения
има и в района на област Кюстендил. Сериозно засегната е и област
Перник. В община Радомир без електрозахранване в събота сутрин-
та бяха 10000 клиенти  от 17 населени места. В София също имаше
абонати без напрежение в района на вилна зона Симеоново, с.Ива-
няне и хижите в района на парк Витоша.  В ранния следобед на 31
януари от ЧЕЗ информираха, че екипите продължават да работят
усилено за възстановяване на електрозахранването.  До 13 ч. на 31
януари бе възстановено електроподаването на 17 населени места в
община Трекляно, 14 населени места в община Радомир и 4 в община
Чипровци. В град София беше възстановено захранването във вилна
зона Симеоново. Продължи работата по възстановяване на подава-
нето на ток в района на парк Витоша и село Иваняне. Към 13:00 ч
екипите на ЧЕЗ в голяма степен успяха да се справят с пораженията
върху електропреносната мрежа в община Радомир. Възстановено
бе електроподаването до 14 населени места и над 7000 клиенти. Без
ток към този час на деня бяха 2500 абоната от 3 населени места в
общината.

Около 19ч на 31 януари, от ЧЕЗ информираха, че електрозахранва-
нето в почти всички населени места, обслужвани от компанията, е
възстановено. Екипите на ЧЕЗ отстраняват повредите и в послед-
ните засегнати селища от област Монтана, която пострада най-
много от бурния вятър. В съботната вечер абонати без електро-
захранване все още имаше в общините Берковица, Вършец и Георги
Дамяново. Броят на клиентите на компанията без ток, към 19.00ч, 
бе сведен до 3 000.  „Благодаря на всички наши колеги за усилията,
които положиха и за бързите резултати. Обстановката беше теж-
ка в резултат на бурния вятър, имаше много паднали дървета, кои-
то затрудниха дейността им, но те дадоха всичко от себе си. Не са
спирали да работят и ще продължат до окончателното възстанов-
яване на електрозахранването за всички клиенти“, заяви Виктор
Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределе-
ние България.


