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Силни сме, ако сме обединени и патриоти, заяви той, откривайки предизборната си кампания

Св. свщмчк
Киприан и св.
мчца Юстина

Арт и Ко - 0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Кантора Перник - 076/60 28 94 Кали Консулт - 0898/62 06 96
Габи М - 076/ 60 13 15 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Еда - 0888/68 95 35 Елион - 076/ 60 19 23
Престиж - 076/60 00 01 Орел - 0898/94 56 94
Жоки - 0888/54 88 67 Ива - 076/60 13 38
Симеон Д -  076/60 26 26

Лети, лети...
самолет!

Имаше навремето една по-
добна детска игра: “Лети, лети...” Летяха
всякакви предмети, продукт на детското
въобръжение. От няколко дена над Бълга-
рия поради липса на държавническо въобръ-
жение се разлетяха натовски самолети да
ни пазят границите. Досущ като в детска-
та игра...

И поради липса на български изтребите-
ли, командващият военновъздушните сили
си хвърли оставката и тя полетя като съ-
щински боен самолет. Удари Бойко Борисов
направо в десетката, та премиерът мигом
излезе от детския си унес, приземи се ста-
билно и разкандардиса пилот номер едно да
си свали оставката от облаците.

Така е у нас - военната стратегия е като
детска игра на криеница до момента, кога-
то дойде дебелият край на сопата. Просло-
вутите ни самолети, дето са паркирани от
години на земята, а се опитали да летят, а
веднага е полетяла нечия оставка. Щом
няма самолети, ще летят оставки. Дажи и
тогава, когато отбраната на въздушното
ни пространство е дадена на ишлеме.

Само че тия детски алабализми действат
на народа като на парашутиста пробития
парашут. Бързо пада на земята и усеща, че
детинщините са до време...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Театралният салон

«Георги Русев» в Дво-
реца на културата
бе препълнен от пер-
ничани, които при-
състваха на офи-
циалното откриване
на предизборната
кампания за местни
избори 2015  на Пат-
риотичната коали-
ция „Народен съюз,
ВМРО – Патриотич-
но обединение”. Сред
официалните гости
бяха Явор Хайтов –
зам.председател на
Народното събра-
ние, Ангел Джамбаз-
ки – евродепутат,
народните предста-
вители Румен Йон-
чев и Юлиян Анге-
лов, Георги Ковачев,
зам.областният уп-
равител на София

Петър Харалампиев
и др. Кандидатът  за
кмет и водач на лис-
тата за общински
съветници на Пат-
риотичната коали-
ция «Народен съюз-
ВМРО-Патриотичен
съюз» Димитър Ко-
лев благодари на
всички, дошли да по-
кажат подкрепата си
при откриването на
кампанията. „Днес
ние официално от-
криваме своята пре-
дизборна кампания.
За нас властта не е
самоцел. Кметът на
един град винаги жи-
вее с проблемите на
хората и е защитник
на техните интере-
си. Кметът винаги
трябва да се допит-
ва до хората и да
взема тяхното мне-
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ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

ние при решаване на
проблемите. Нашата
коалиция реши в та-
зи кампания да под-
ходи нестандартно и
рисковано. Освен
програма за мандата

ПОКАНА
Уважаеми съграждани,
Община Перник Ви кани на официалното

откриване на  ремонтирания Западен парк.
Събитието ще се състои на 5 октомври /
понеделник/ от 11.00ч. на Централната алея
в местността „Драгановец”.

Заповядайте!

„ЛЕЯРО КОВАШКИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН

КОМПЛЕКС” ЕООД

Търси да назначи
Формовчици – 2
1 средно образование
2 трудов стаж по специалността

2 год.
3 Атрактивно заплащане,органи-

зиран транспорт и   безплатна
храна

Променлива
облачност

ÇÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ
ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ

Благоустрояването на
пернишкия парк завърши
Любомира ПЕЛОВА

Благоустрояването
на градския парк в Пер-
ник в района на стадио-
на. Това става възмож-
но, след като приключи
реализацията на нов
обект, който е част
от проекта на Община
Перник „Зелена и дос-
тъпна градска среда,
гр. Перник“.Над 386
хиляди лева струва но-

вата визия на една гол-
яма част от парка, коя-
то само допреди около
два месеца беше пущи-
нак в буквалния смисъл
на думата. Днес там
има красиви алеи и кът-
мета за отдих. Първа-
та копка на обекта нап-
рави в началото на ав-
густ кметът на града
Иван Иванов.

Обновения парк ще

бъде открит в поне-
делник. Тогава пернича-
ни, които още не са по-
сетили тази част от
зелената зона на града,
ще разберат и дали гра-
доначалникът удържа
на дадената дума и въз-
станови първата сце-
на, на която е пяла Ли-
ли Иванова в града.

имаме и конкретен
управленски план – с
цели и задачи и сро-
кове за изпълнение.
Политическият ми
опит ми дава увере-
ност, че ще мога
бързо да решавам
всички наболели
проблеми на Перник”
– каза той.

Той припомни че по
времето, когато е
бил областен упра-

вител е подменена
цялата топлофика-
ционна мрежа на гра-
да. Направени са
всички отчуждения
и са обезщетени
всички жители за
строителството на
а в т о м а г и с т р а л а
«Люлин». Направен е
нов път в село Диво-
тино.

На страница 2

На страница 3
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Силвия ГРИГОРОВА
Вчера Европей-

ският политехничес-
ки университет от-
кри тържествено но-
вата академична уче-
бна 2015/2016 г . Гос-
ти на тържествено-
то откриване бяха
кметът на община
Перник инж. Иван
Иванов, областният
управител Ирена Со-
колова,  представите-
ли на партньорския
университет “Пега-
со”,  преподаватели,
студенти, журналис-
ти и бизнес партньо-
ри на Университета.

В обръщението си
към студентите и
преподавателите пре-
зидентът на ЕПУ-  д-р
Тошко Кръстев поже-
ла успешна учебна го-
дина и изказа увере-
ност в устойчивото
развитие на универси-
тета в контекста на
получената немска ак-
редитация и устано-
веното партньорс-
тво с италианския
университет “Пегасо-
”.Той подчерта, че по-
лучената немска акре-
дитация е събитие,  с
което  ЕПУ се превръ-

Благоустрояването на пернишкия...

Полуразрушената сцена бе открита на
закътана полянка по време на обиколката,
която кметът направи на строителната
площадка при старта на проекта..

„Натъкнахме се на неща, които не са
включени по проекта, но решихме да ги
направим. Освен сцената, ще бъдат
оправени и подпорните стени на стълбите в
парка. Няма и включен водопровод на този
етап, който обаче също ще изградим“, каза
тогава Иванов.

Той даде дума ремонтните дейности
трябва да приключат преди Деня на града.
И я удържа. При това предсрочно. Предстои
на 12-ти октомври да бъде открито и новото
депо за преработка на твърди битови
отпадъци, а седмица по-късно, когато
Перник посреща гости за Деня на града
най-сетне да прережем лентата и на
обновения площад „Кракра”.

Обявяват конкурс за есе за скритото
минало на България от 1944 до 1989 г.

Любомира ПЕЛОВА 
Областният уп-

равител Ирена Со-
колова и евроде-
путатът Андрей
Ковачев, с под-
крепата на Фонда-
ция “Конрад Аде-
науер”  обявяват
конкурс за есе на
тема “Скритото
минало на Бълга-
рия - 1944-1989г.”
Той  е продълже-

ние на инициативата, представяща излож-
бата “България 1944-1989. Забранената ис-
тина.”, с автори Фанна Коларова и Стоян
Райчевски.

Конкурсът цели да привлече вниманието
на младежите от областта към периода от
нашата история, който е познат с индус-
триалните си успехи и непознат с платената
за тях човешката цена. Вече имаме въз-
можност да изградим цялостна картина за
периода, който предизвиква възторзи и ом-
раза, носталгия и отхвърляне. С убеждение-
то, че обществото ни е с налични знания и
достъп до източници, от които да прочетем
и знаем истината за тези години от история-
та ни, каним младите да изразят позиция,
мисли, знания и мнение в есеистична фор-
ма.

Насърчаваме участниците да ползват ка-
то източници на информация изложбата, ек-
спонирана в зала “Атриум” в областна ад-
министрация Перник, ресурсите на Държа-
вен архив - Перник, Регионална библиотека
“Светослав Минков” и електронната страни-
ца на фондация “Конрад Аденауер”, учите-
лите, родителите и семействата си, които
пазят спомените за периода.

Наградата за авторите на първите три кла-
сирани есета е посещение на Европейския
парламент в Брюксел, по покана на евроде-
путата Андрей Ковачев.

Фондация “Конрад Аденауер” осигурява
поощрителни парични награди.

Според регламента в конкурса могат да
участват младежи на възраст между 16 и
29 години.

Стандарт за текстовете:
* обем до 3 страници
* в WORD, формат (DOC или DOCX файло-

ве),
* с големина на шрифта 12 пункта
* междуредие 1,5 
Текстът да бъде съпроводен от следната

информация:
* трите имена на автора,
* учебно заведение,
* ползвани източници,
* адрес и телефон за контакт
Есетата се изпращат до 17.00 ч. на 25 ок-

томври 2015 г. на адрес :
konkurs@pk.government.bg

Резултатите от конкурса ще бъдат публи-
кувани на сайта на Областна администра-
ция Перник.

Награждаването се състои на специална
церемония.

ща в първия универси-
тет на Балканите, ак-
редитиран от «Евро-
пейската асоциациа за
осигуряване на качес-
тво във висшето об-
разование».

В поздравлението си
към преподавателите,
гостите и студенти-
те, кметът на Перник
подчерта, че през из-
миналите 5 години Ев-
ропейският политех-
нически университет
се е утвърдил като
модерно учебно заве-
дение.”Убеден съм, че
днес, посрещате нова-
та учебна година с ви-
соко самочувствие
от постигнатото и с
вярата че благодаре-
ние на вашите усилия,
благодарение на висо-
копрофесионалната
ви дейност затвър-
ждава авторитета на
Европейския политех-
нически универси-
тет”, заяви кметът
на Перник.

В приветствието
си към преподавате-
лите, гостите и сту-
дентите, облас-
тният управител на
Перник- Ирена Соко-
лова подчерта, че

1 500 килограма е средният
добив при картофите

Силвия ГРИГОРОВА
Напредва прибирането на реколтата от

картофи в областта. Към 25 септември от
засетите общо 4 430 дка са извадени кар-
тофите от 1 557 дка.

Най-добра организация по прибирането
на картофите са създали за сега земедел-
ските производители от Трън, които имат и
най-много засадени картофи в областта. От
засетите в общината 1 800 дка, трънските
стопани са прибрали реколтата от над 700
дка. От тях са получили 1 190 т картофи при
1 700 кг среден добив от декар, който за
сега се очертава като най-високия в регио-
на

Бавно напредва изваждането на карто-
фите в община Радомир. От засетите там
1 500 дка с картофи вече е прибрана про-
дукцията от 350 дка. От тях са получени 519
т картофи при 1 501 кг среден добив от де-
кар.

В Брезник от засадените 380 дка с карто-
фи вече е прибрана реколтата от 250 дка. От
тях са получени 272 т картофи при 1088 кг
среден добив от декар.

И в Земен стопаните напредват постепен-
но с прибирането на картофите. От засаде-
ните в общината 400 дка вече е прибрана
реколтата от 180 дка От тях са получени 250
т кг картофи при среден добив от декар
1 389 кг.

Пернишките стопани изостават с изваж-
дането на картофите. От засадените в об-
щината 200 дка, до сега е прибрана рекол-
тата едва от 50 дка. От тях е получена 66 т
продукция при 1 320 кг среден добив от де-
кар.

Бавно върви прибирането на картофите в
община Ковачевци. От засадените 150 дка
е прибрана продукцията едва от 30 дка. От
тях са получени 36 т картофи при 1 200 кг
среден добив от декар, който за сега е най-
ниския в областта.

Според агроспециалистите, прогнозата
за хубаво време до края на тази седмица
позволява на стопаните да се мобилизират
и ускорят темповете на прибирането на кар-
тофите. До сега стопаните от областта са
прибрали на склад общо 2 332 т картофи
при среден добив от декар 1 500 кг.

ÅÏÓ îòêðè òúðæåñòâåíî íîâàòà àêàäåìè÷íà ãîäèíà
Нов „Доктор хонорис кауза”има университетът

Спомени от пленера
Арт студио Рударци’14

Виктория СТАНКОВА
Любителите на изо-

бразителното изкус-
тво могат да разгле-
дат изложба от фон-
да на Художествена
галерия Перник в гале-
рия „Артсалон“. Експо-
зицията включва
платна от миналого-
дишното издание на
международния пленер
по живопис „Арт сту-
дио Рударци“ 2014.  Те-

ЕПУ е гордост за Пер-
ник и перничани. Тя
пожела на преподава-
телите и студенти-
те  успех и дръзнове-
ние в овладяването
на знанията

Приветствия от-
правиха и проф. Джу-
зепе Саконе от уни-
верситета „Пегасо“
и  почетните  профе-
сори  на ЕПУ проф. Ни-
колай Андреев и проф.
Христо Христов.

По случай откриване-
то на учебната година
Университетът полу-

Увеличава се броят на пенсионерите
Зоя ИВАНОВА

Шефът на НОИ Бисер Петков прогнозира, че догодина пенсии-
те ще се индексират от 1-ви юли 2016 година с 2,6 на сто. Той об-
яви също, че броят на пeнсионерите в България през следваща-
та година ще се увеличи спрямо тази.

Само за първите 6 месеца на годината новите пенсионери са с
25 процента повече спрямо същия период на миналата. Една от
причините е в новите условия за пенсиониране, които ще влязат
в сила от догодина, обясни Петков. Според шефа на НОИ броят
на пенсионерите е една динамична величина, която се променя.
През 2013 и 2014 година има тенденция на намаляване на сред-
ногодишния брой на пенсионерите. Към края на второто триме-
сечие на тази година броят на пенсионерите, съгласно нашата
статистика, е 2 178 135 души. Очакванията за 2016 година са, че
ще имаме увеличение на броя на пенсионерите, каза Петков.
Средният размер на една пенсия ще се увеличи от сегашните
320 на 332 лева. Ниският размер Петков обясни с ниските дохо-
ди на осигуряване. В момента коефициентът на заместване -
пенсия към доход, преди пенсиониране, у нас е 58 процента,
което е средноевропейски показател.

През следващите дни правителството ще търси възможности
за коледни добавки на хората с ниски пенсии. За целта са необ-
ходими 50 млн. лв.

чи поздравителни ад-
реси от  Министъра 
на образованието и
науката проф. Тодор
Танев,  академични
партньори, представи-
тели на бизнеса и об-
ществеността и прия-
тели на университета.

По време на тържес-
твото беше връчено
почетното званието
«Доктор хонорис кауза»

на Негово Превъзходи-
телство г-н Темиртай
Избастин, ръководи-
тел на дипломатичес-
ката мисия на Р. Казах-
стан в България. Раз-
вълнуван той заяви че
това звание го задъл-
жава и занапред прос-
перитета на Европей-
ския технически уни-
верситет ще бъде не-
гова кауза.

 

от страница 1

мата на миналогодиш-
ното издание на плене-
ра бе „Духът на Перни-
к“ и в него взеха уча-
стие художници от 7
държави и два конти-
нента. Творци от Ру-
сия, Полша, Чехия, Ки-
тай, Италия, Сърбия
и България представи-
ха Перник в творбите
си. Пленерът „Арт
студио Рударци“ се
провежда традицион-

но в чест на празника
на Перник 19 октомври.
Негови организатори
са Община Перник, Ху-
дожествена галерия –
Перник и пернишкото
представителство на
Съюза на българските
художници. 18-то по-
редно издание на плене-
ра ще започне на 3 ок-
томври в живописното
село Рударци в полите
на Витоша.
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Äèìèòúð Êîëåâ: Çà íàñ âëàñòòà íå å ñàìîöåë!
Силни сме, ако сме обединени и патриоти, заяви той, откривайки предизборната си кампания

 По време на него-
вия мандат започна
изграждането на но-
вото шосе, свързва-
що Батановци-Кова-
чевци. Той е направил
първата копка на де-
пото за битови от-
падъци, което днес,
след 12 години, пред-
стои да бъде откри-
то. Като народен
представител пък е
направил всичко въз-
можно за спасяване-
то на ТЕЦ «Републи-
ка», с мощната под-
крепа и на КНСБ. По
време на земетресе-
нието като депутат
от Перник е настоял
да се направи между-
ведомствена коми-
сия и да се помогне
на града.

„Най важното в на-
шата програма е да
работим единствено
и само за интересите
на гражданите на
Перник, като рабо-
тим с всички сили, за
да им осигурим дос-
тоен живот. Ще ра-
ботим за подобрява-
не на инфраструкту-
рата, за привличане
на повече инвести-
ции в нашия град, ще
развиваме култура-
та и спорта, ще ра-
ботим за гарантира-
не спокойствието и
сигурността на пер-

всеки да загърби
своите лични ангажи-
менти и да отиде да
гласува. И хикса
трябва да е в квад-
ратчето на номер
16" – каза в приветс-
твието си  зам. пред-
седателят на Народ-
ното събрание Явор
Хайтов.

„За мен е изключи-
телна чест и гор-
дост да бъда тук
сред вас. За мен този
град има много гол-
ямо значение. Моято
политическа дей-
ност започна именно
оттук. Перник е ед-
но от местата, в
което работим за по-
беда и за кмет. Тук
можем да победим уп-
равляващата пар-
тия. Ние имаме ста-
ра традиция в тази
коалиция, в която се
явяваме в момента.
Работим отдавна
заедно. Перник има
нужда от промяна.
Има нужда от нов
кмет. Има нужда от
презареждане. Пер-
ник както и държава-
та имат своите
проблеми. Именно за-
това ние се хващаме
заедно за да напра-
вим това, което
трябва да се напра-
ви. Ние можем да про-
меним Перник. Зато-
ва ние от ВМРО зас-

Всички състави на СИК за община
Перник вече са назначени поименно

Любомира ПЕЛОВА
Всички състави на 136-те секционни изби-

рателни комисии в Перник вече са назначени
поименно за изборите на 25 октомври. Започ-
на и регистрацията на застъпниците на пар-
тиите за изборите. Всяка партия има право да
регистрира по един застъпник за секция.
Крайният срок е 23 октомври включително.
Всяка партия или коалиция от партии може
да изпратят по един свой упълномощен пред-
ставител в секционните комисии. Пълномощ-
ниците се обявяват на интернет страницата на
Общинската избирателна комисия.

Партиите могат да имат свои представители
в секционните комисии и за това да следят
провеждането на националния референдум,
който ще се проведе заедно с местния вот.

Утвърдени са и образците на бюлетините за
кметове на кметства в община Перник и начи-
на на изписване на имената и партиите, и кан-
дидатите в бюлетината за гласуване на избо-
рите за общински съветници и кметове на 25
октомври 2015 г.

ОИК заличи регистрацията на двама
кандидати за общински съветници

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката Общинска избирателна коми-

сия  заличи регистрацията на двама канди-
дати за общински съветници- на Георги Ми-
хайлов от Коалиция „Българска радикална
левица” и на  Дочка Атанасова от ПП АБВ.
Те няма да участват  в изборите за  местни
органи на самоуправление на 25 октомври
2015 година. Причината е, че в ОИК е полу-
чено писмо от ГД „ГРАО” в МРРБ със списък
с резултат от извършена проверка в изпъл-
нение на решение № 2000-МИ от 08.09.2015г.
на ЦИК на кандидатите в кандидатските лис-
ти на регистрираните в изборите за общин-
ски съветници и за кметове на 25.10.2015г.
Според документа двамата кандидати за съ-
ветници са без постоянен или настоящ адрес
на територията на община Перник.

Решенията на ОИК подлежат на обжалва-
не  пред Централната избирателна комисия в
срок до три дни от обявяването им.

таваме зад кандида-
та за кмет и зад кан-
дидатите за съвет-
ници. За нас е ясно,
че има много пробле-
ми. Убедени сме оба-
че, че заедно нямаме
опонент. Можем да
се преборим за това,
в което вярваме! Да
направим живота в
Перник по добър и
достоен за хората” –
каза евродепутатът
Ангел Джамбазки.
„Впечатлен съм от
това събиране, впе-
чатлен съм от тази
пълна зала.  Направе-
те всичко възможно
перничани да под-
крепят този кмет и
тази листа. Убежда-
вайте всички в пра-
вотата на тази кау-
за. За да можем ако не
на първи, на втори
тур да се поздравим
с успех” – каза още
той.

Кандидатът на
Патриотичното обе-
динение за кмет на
общината Димитър
Колев и кандидатите
са обкметове на мал-
ките населени места
и за общински съвет-
ници получиха под-
крепа и от останали-
те гости, пристигна-
ли в перник за офи-
циалното откриване
на предизборната
кампания.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

ДБГ и БЗНС подкрепиха кандидатурата на
д-р Вяра Церовска от ГЕРБ за кмет на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Вчера представители на „Движение България на гражданите“ и БЗНС официално об-

явиха подкрепата си за кандидата на ПП
ГЕРБ за кмет на Перник  д-р Вяра Церов-
ска. „Движение България на гражданите,
като част от Реформаторския блок ясно
заявява подкрепата си за кандидатурата
на д-р Вяра Церовска, защото смятаме,
че тя ще управлява Перник по-добре, по-
прозрачно и с ангажимент за решаване
на проблемите”, заяви Людмил Весели-
нов, член на ИС на ДБГ.  Председателят
на общинското ръководство на ДБГ Крис-
тина Георгиева добави, че местната
структура на партията  категорично под-
крепя Вяра Церовска , защото тя е един достоен кандидат и е човекът, който ще промени
статуквото и със сигурност ще работи за превръщането на Перник в по-модерен и по-кра-
сив град.

„Въпреки, че Реформаторския блок беше лишен от възможността да участва със свой
кандидат на местния вот, това не ни лиши от правото на избор. Ние сме тук, за да заявим
пред цялата общественост, че гласуваме цялото си доверие на д-р Вяра Церовска, както
и на цялата общинска листа. Вярваме, че една промяна задължително преминава през
промяна на статуквото.  В тези избори е важно тази промяна да се случи категорично, в
общинския съвет да има дясно мислещи хора , които да работят за интересите на общи-
ната”, изтъкна Галина Димитрова, председател на областното настоятелство на БЗНС . Тя
подчерта, че БЗНС иска да мобилизира всички свои членове и симпатизанти да гласуват
доверие на д-р Церовска. По думите на председателя  на общинското настоятелство на
БЗНС Венцислав Евгениев младите хора трябва да са ангажирани с управлението на
града и да работят за неговото развитие.”Призовавам  всички земеделски производите-
ли в Перник да се обединят около кандидатурата на д-р Вяра Церовска. Нека докажем,
че искаме истинска промяна за града си”, каза още Евгениев.

„Тази подкрепа за нас е изключително голяма отговорност  и ние сме много щастливи,
че я получаваме от  две толкова утвърдени политически формации.  С общи усилия ще
превърнем Перник в модерен европейски град с развита икономика  и културен живот.
Благодаря на всички, за оказаното доверие”, заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Пер-
ник д-р вяра Церовска.

от страница 1 ничани. Ако бъда из-
бран за кмет ще
стартирам проекта
за смяна на цялата
водопроводна и кана-
лизационна мрежа на
града. Този проект
започна по мое време
като областен упра-
вител преди 12 годи-
ни и до днес той се
бави. В управленска-
та ми програма е за-
легнал и проблемът с
общинското дружес-
тво «Тролейбусен
транспорт», в което
се смениха пет упра-
вители, но никой не
можа да го спаси. А
това не невъзможно.
Но най-напред
трябва да се закупят
рециклирани мотриси
в добро състояние,
защото сегашните са
опасни за пътуване.
Ангажирам се и от
пролетта, в четири-
месечен срок да до-
върша велоалеята в
Перник. В срок от ед-
на година ако бъда
избран ще осигурим
модерен таблет за
всеки ученик от 8-12
клас в общинските
училища” – обеща Ди-
митър Колев.

След изказването
на Димитър Колев бе
обявена листата за
общински съветници.
След Димитър Колев
следват: Кирил Кара-
манчев, Георги Заха-

риев, Милан Мила-
нов, Хранимир Ген-
чев, Людмил Геор-
гиев, д-р Карамфила
Цокова, Георги Чер-
гилов, Иван Петров,
Николай Драгомиров,
Стоил Стоилов и др.

На форума бяха
представени и канди-
дати за кметове на
кметства в община-
та. С много овации
гражданите, препъл-
нили салона в дворе-
ца на културата пос-
рещнаха именитата
лекоатлетка Милка
Михайлова, която е
кандидат за кмет на
квартал Изток. Роси-
ца Стоянова е канди-
дат за кмет за село
Драгичево. Красимир
Христов е кандидат
за кмет за село Сту-
дена. Радослав Чай-
ров ще се бори за
кметство Църква,
Кирил Караманчев е
кандидат за кмет за
град Батановци,
Ивайло Карамфилов
екандидат за кмет на
Дивотино, Венцислав
Любенов, кандидат
за село Расник, Геор-
ги Ангелов – канди-
дат кмет за Кладни-
ца, Мирослав Наумов
кандидат за кмет на
Мещица, Емил Цвет-
ков кандидат за
кмет за Лесковец.

„Идвам да подкрепя
една прекрасна лич-
ност и един прекра-
сен кандидат за
кмет, един истински
патриот, родолюбец.
Човек който винаги
говори за Перник ка-
то за свой дом, свое
гнездо и своя кауза.
От сърце му желая
една истинска победа
и дано много бюлети-
ни има с номер 16. За-
щото много е важно
в деня на изборите

14
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Eдна забравена поема от Любомир Бобевски

Цанко ЖИВКОВ
Църковният праз-

ник на преподобния
Паисий Хилендарски
19 юни т. г. бе ознаме-
нуван в родното му
село Кралев дол, Пер-
нишко, с освещаване-
то на изградения па-
раклис на неговото
име. Там се видях с из-
вестния етнограф и
историк Симеон Ми-
льов, и когато му по-
дарих току-що отпе-
чатаната моя книга
“Паисий от Кралев
дол”, той ми връчи
пожълтял от време-
то плик, адресиран до
Стоян Бумбишев, ре-
дактор на в. “Бълга-
рия”, гр. Радомир. В
левия долен ъгъл се
четеше лилавия пе-
чат “Изпраща Люб.
Бобевски, София, бул.
“Сливница” 4”, а дата-
та на клеймото беше
18. 2. 39 г.

Пликът съдържаше
кратко ръкописно
писмо от Л. Бобевски
и голямо – от четири-
надесет строфи него-
во стихотворение,
машинописен текст
със заглавието “Чий е
Отец Паисий?”. Макар
обръщението да беше
“Любезни г. Бумби-
шев”, а редовете да
завършваха с “Моя
привет и благопоже-
лание”, адресантът
назидаваше редакто-
ра: ”При корекцията
да се внимава, защото
ужасни са печатните
грешки, особено в
стиха... Да се даде доб-
ро място на стихот-
ворението; с едър
шрифт да се набира и
да ми се изпратят 2-3
екз. от броя, в който
се напечати.”

Добро самочувс-
твие е имал авторът!

Няколко думи за ре-
дактора Бумбишев.
Рано остава сирак и
едва завършва про-
гимназия. Просбопи-
сец е в съда, самообра-
зова се и върши кул-
турния си подвиг: 22
години сам издава вес-
тник, (заглавието
“България” говори
красноречиво за родо-
любието на стопани-
на му), превърнал се в
летопис на живота в
неголемия, но твърде

наблюденията си вър-
ху езика й. И въз осно-
ва на редица морфоло-
гични особености,
местоимения, диалек-
тични глаголи и при-
частни форми заклю-
чава, че те “не го-
ворят в полза на юж-
ните (разложки) и се-
верните (ихтимански)
краища на епархията…
Зографският ръко-
пис-черновка… явно
спазва най-вече говор-
ни особености от
пририлските краища,
откъдето е бил и Паи-
сий.” (Ще подчер-
таем, че изрично е из-
ключил “южните (раз-
ложки)” краища, къде-
то е и Банско, и казал
“пририлските краи-
ща”, а не припирински-
те).

Й. Иванов заживява
с желанието да търси
и други сведения за
живота, родното
място и кончината на
летописеца. Негови-
те сътрудници са
знаели това и са се
стремели да го подпо-
магат. И ето че в
1938 г. в пълно про-
тиворечие с дотога-
вашните си твърде-
ния за езиковата не-
възможност първият
ни историк да е от
“южните (разложки)
краища на епархията”,
провъзгласява във в.
“Зора”, броя от 15.
²²., Банско за родно
място на Паисий. Ос-
нованията му са една
изписка, уж от Хилен-
дарската кондика, в
която се казвало, че
“В 1765 лето, януа-
рия, 17 ден, какво е до-
шъл проигуменът
Лаврентий с поклон-
ници от Банско и во
тоя ден обрекъл на
св. Богородица своя-
та оцова кукя во Бан-
ско за хилендарски ме-
тох за вечно да е та-
ка. “ И щом “оцовата
кукя” на Лаврентий е
в Банско, то и брат
му следва да е оттам.

Другото, което
съобщава Й. Иванов,
е, че Паисий е починал
в Самоков през 1798 г.
и е погребан в двора
на църквата “Св. Ни-
колай”. И двете сведе-
ния му били предоста-
вени от неговия въз-
питаник и помощник
Михаил Ковачев, кой-
то неотдавна бил в
Света гора.

Междувременно в
спора за родното
място на Паисий мно-
го убедително се е на-
месило с. Кралев дол,
Самоковско, (след Ос-
вобождението Со-
фийско, а сега Пер-
нишко), което векове
е било в чертите на
епархията. Сторон-

ник на това откри-
тие е роденият в се-
лото, но напуснал го
като ученик Веле Кра-
левски, завършил
славянска филология
в Софийския универ-
ситет, преподавател
по български език и
литература в най-
престижните гимна-
зии и инспектор по
специалността си. Ве-
че в зрелите си годи-
ни посещава Кралев
дол и е изненадан от
съществуващия там
голям род Паисови с
многобройни живи по-
томци, които
твърдят, че ги нари-
чат така, защото от
него са излезли брат-
ята атонски монаси
Паисий и Лаврентий.
Показват му къщите
на Паисовата махала в
местността “Валога-
”, чешмата “Калужа-
рец” или “Паисовата”,
защото била изграде-
на от по-малкия брат,
когато служил тук ка-
то свещеник, тъй ка-
то имал и йеромона-
шески сан. Особено го
поразило наречието
на земляците му, ед-
накво с многобройни-
те простонародни ду-
ми, употребени от
Паисий в неговата Ис-
тория, която Кралев-
ски толкова често
преподавал на възпи-
таниците си.

Насъбрал още фак-
ти, В. Кралевски отпе-
чатва във в. “Незави-
симост”, брой 746 от
15. Х. 1923 г. статия-
та “Отец Паисий Хи-
лендарски е роден в с.
Кралев дол (Софий-
ско).” В нея той из-
нася кралевдолското
предание, мненията
на самоковския исто-
рик Христо Семер-
джиев и проф. Й. Ива-
нов, че по онова време
Банско-Разложко не е
влизало в малката то-
гава Самоковска епа-
рхия, а се е присъеди-
нило “към нея 1772 г.,
значи 10 години след
завършване на Паи-
сиевата история в
1762.” Както и изтък-
натите от Й. Иванов
диалектични особе-
ности в езика на Паи-
сий: монастиро, ора-
че, копаче, овчаре, та-
ков, таквия книги,
преписуе, тражат,
ишел и пр. “А тъкмо
тия диалектични осо-
бености отличават
наречието в с. Кралев
дол”, - заключава В.
Кралевски, за разлика
от твърде характер-
ния македонския диа-
лект на банскалии.

Любомир Бобевски
ЧИЙ Е ОТЕЦ ПАИСИЙ

характерен провин-
циален Радомир и ра-
йона му. Ст. Бумби-
шев публикува и свои
изследвания на исто-
рически теми: за род-
ното място на Отец
Паисий, гибелта на
Христо Ботев, съдеб-
ния процес срещу Ва-
сил Левски. Автор е на
пиесата “Обесването
на Васил Левски”
(1923) и на книгата
“Христо Ботйов – на-
ционален герой”
(1935).

Житието на Л. Бо-
бевски обаче е труд-
но да се разкаже нак-
ратко. Роден в годи-
ната на национално-
то ни освобождение
1878, в семейството
на Никола Бобевски
от Тетевен, герой-
опълченец, награден с
11 ордена за храб-
рост. Сетне уважаван
търговец и хаджия.
Любомир почва да пи-
ше стихотворения
от ученическите си
години. Завършва
българска филология
в Софийския универ-
ситет. Издава редица
книги с разкази, сти-
хове (“Детски рози”,
“Песни за Добруджа”,
“Родни скрижали”, “З-
латния век”), пътепи-
са “Пътуване пешком
от София до Париж”,
либретото на опера-
та “Гергана” от маес-
тро Атанасов. Уча-
ства във войните.
Особено известен
става с текстовете
на близо сто войниш-
ки маршове. “Родни
летци”, “Героите на
Дойран”, “О, Добру-
джански край”, “Съюз-
ници- разбойници!” и
др. се пеят с въоду-
шевление не само от
войниците, но и от
населението. “О, Доб-
руджански край” се
знае от всеки бълга-
рин като втори на-
ционален химн. На та-
зи песен в Каварна е
издигнат може би
единствен по рода си
в света паметник:
върху разтворена
мраморна книга е из-
дълбан текста й на
български и на англий-
ски език. През октом-
ври 1916 г. във в. “П-
ряпорец”, бр. 223, под

заглавието “Епохата
на Любомир Бобевски”
Александър Балабанов
пише: “България побе-
ди две държави с не-
говите две песни. Ни-
кой поет и никой бъл-
гарин не е имал такъв
успех и такава слава
не е добил като Любо-
мир Бобевски”.

След Първата све-
товна война е съден и
изпратен в затвора с
обвиненията за “ин-
телектуално подбу-
дителство” на враж-
да към съседни наро-
ди и “шовинизъм”. В
десетилетията до
края на живота си
продължава да уча-
ства активно в кул-
турно-обществения
живот на страната,
израз на което е и на-
месата му в спора за
родното място на
Паисий, водил се през
двадесетте  и триде-
сетте години на ми-
налия век.

Кога и как е възник-
нал този спор?

В началото на ХХ в.
и особено около под-
готовката за чества-
нето на 150-ата го-
дишнина от написва-
нето на “История
славеноболгарская”
през 1912 г. няколко
селища в Югозападна
България са твърде-
ли, че са родно място
на първия ни възрож-
денец. Повечето от
тях отпадат, защото
не са влизали в черти-
те на Самоковската
епархия, от която, по
думите на Паисий,
той е отишъл в 1745
г. при брата си Лав-
рентий в Хилендар-
ския манастир. Оста-
ват да спорят селата
Доспей и Банско, кое-
то (както се устано-
ви по-късно), по онова
време също не е било
в диоцеза на епархия-
та.

В заплитането на
този спор особено
място заема голе-
мият наш учен исто-
рик проф. Йордан Ива-
нов, който през 1906
г. има щастието да
открие първописа на
Паисиевата история
в книгохранилището
на Зографския манас-
тир и още при първо-
то си известие за то-
ва споделя впечатле-
нието си, че в езика й
“се забелязваха пове-
че особености от
пририлските краища,
откъдето е бил роден
Паисий.” В 1914 г. той
публикува първообра-
за на Историята с об-
стойни коментари и с
оглед вече и на въз-
никналите спорове за
родното място на ав-
тора, задълбочава

Продължава в
следващия брой

Искрицата първа първ запали в нас,
Та в пожар стихиен мина този час,
Час велик, възкресен, отче скъп и мил,
С дух велик, съ съзнание, вихрен, огнекрил.

Светлината твоя пръсна гробни мрак
И в душите внесе ведрина и зрак,
И опомни всички, че народ сме смел,
С минало, пред който враг глава бе свел.

Скромен, тих и кротък, с грейнали мечти:
Пътя златозарен ни посочи ти,
Пътя към просвета, пътя към възход,
Че и ний сме славно племе и народ.

Подвиг тук извърши с мощни си замах,
Та лукави елин хвърли в смут и страх,
И в безумство бясно, отче светлолик,
С книгата си свята в онзи славен миг.

Гъркът в злоба беше пред устрема твой,
Устрем що създаде ратници безброй,
Устрем що поведе сред борби и бран
Младите герои в гордия Балкан.

Твойта свещ, Паисий, с трепет догоря,
Но на нейно място слънце – чар изгря
Над земите плодни с дивна красота,
Та обля прещедро родните места.

Палнато огнище с плам и жива жар
Бе в гърдите, отче, та на млад и стар
Извор си в душите чист и недопит,
Жадни дух що прави храбър и честит.

Огнена Голгота вдигнаха ти тук:
И душата вторно вадят ти с памук
Братята ни кръвни, влезли в спор един:
В кой кът наш роден си, чий се падаш син?

И разпъват твойто родствено дело
С паметта ти светла, мъдрото чело,
Ти окичват, отче, с чер венец от глог,
И нанасят удар тежък и жесток!

И тръбят припряно, явно и без свян,
Че от Банско ти си, там че си роден,
Че си самоковец от село Доспей, -
Трети друга песен утре ще запей…

Грях и престъпление! Светотатство, срам!
Мрак, заблуда страшна сред родния храм!
Фактите оспорват с плоска лекота
И с абсурд, повръхно, с жалка слепота!

И защо повдигат костите ти днес,
И прахът тревожат с вълчи вой и бяс,
И на кръст разпъват? Влезли в страшен спор:
Чий си? От къде си? О, какъв позор!

В Кралев дол роден си ти, възторжни шоп,
Ти монаше учен, на дълга си роб,
Че от шопско дивно раждат се таквиз
Синове достойни, с дух и свят девиз!

Тия що оспорват родните места
На велики люде и калят честта,
Нека срам покрие тъмния им лик
И на веки млъкне злия им език!
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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.
1. Гарнсониера, Тв. ливади, ет. 1, за ремонт - 18 000 лв.

2. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне

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

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

5. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

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

7. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.

8. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро

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

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

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

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

13. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.

14. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м

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

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

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

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

19. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен - по договаряне

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Помещение, Изток, на спирка, 17 кв.м - 200 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.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000ЕВРО
2. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ - 85 000ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000ЛВ
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000ЛВ
6. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 39 000ЛВ
7. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000ЛВ
9. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 40 000ЛВ..
10. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ -37 000ЛВ.
11. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000ЛВ.
12. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000ЕВРО
13. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 -74 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ. КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420 КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 000ЛВ.
2. КВ. МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67 КВ.М, ДВОР: 820 КВ - 32 000ЛВ
3. КВ. ПРОУЧВАНЕ, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М,  ДВОР: 450 КВ.М -65 000ЛВ
4. КВ. ЦЪРКВА, 1ЕТ., ЗП: 120 КВ.М,
ДВОР: 850 КВ.М, РVС, ЛО, ГАРАЖ -64 000ЛВ
5. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ -100 000ЛВ.
6. С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ. ,ПЛ. -26 000ЛВ
7. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900ЛВ
8.С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66 КВ.М,
ДВОР: 2 160 КВ.М  СПЕШНО!!! -23 000ЛВ.
9. С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М -32 000ЛВ.
10. С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., РЗП: 76 К.М, ДВОР: 1100 КВ.М -40 000ЕВРО
11. С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300 КВ.М -20 000ЛВ.
12. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М,  ДВОР: 1 000 КВ.М -20 000ЛВ.
13. С. БУСИНЦИ,  2 ЕТ.,  ДВОР 400 КВ.М,
 РЗП: 80 КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600ЛВ.
14 С. ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М,
 ЗП: 80 КВ.М, ОТЛИЧНА -95 000ЕВРО
15. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
16. УПИ 800 КВ.М, С. БОСНЕК, РАВЕН -27 000ЛВ.
17. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
18. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
19. УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР. -40Е/КВ.М
20. УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
21. УПИ С. РУДАРЦИ – 700 КВ.М, 630 КВ.М, 600 КВ.М,
 ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
22. УПИ С. КЛАДНИЦА – 540 КВ.М,  ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М
ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА”
ЗП: 50 КВ.М, ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000ЛВ

КУПУВА:
1. 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, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
6. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, 55 кв.м, ремонт, 1 тер., ТЕЦ - 36 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.
12. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
13. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.
16.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
17.  Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
18. Къща, Център, 1 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 360 кв.м - 49 900 лв.
19. Къща, с. Кленовик, ЗП: 32 кв.м, дв. 850 кв.м - 15 000 лв.
20. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
21. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
22. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
23. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
24. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
25. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
26. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
27. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
28. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
29. Парцел, Рударци, 535 кв.м - 12 500 евро
30. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
31. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
32. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.
33. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
34. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
35. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
36. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
37. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
38. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.
2. Лекарски кабинет, Изток, 60 кв.м - 450 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1.Гарсониера Изток 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
2.Гарсониера Тв. Ливади 40 кв.м, ет. 1, тухла плоча, без ТЕЦ,
подходящ за живеене и за бизнес цели - 17 000 лв.
3.Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
4.Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
5.Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
6.Двустаен Център 67 кв.м, ет. 3, тухла, ТЕЦ, тераса, баня- лукс, таван - 39 500 лв.
7.Двустаен Албени, 70 кв.м, ет. 1, тип звезда, голяма тераса, килер - 32 000 лв.
8.Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
9.Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
10.Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
11.Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
12.Къща над автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
13.Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 60 000 евро
14.Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 77 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
15.Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 75 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление - 31 000 евро
16.Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 80 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю- 38 000 евро
17.Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 100 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
18.Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 70 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
19.Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 500 лв.
2.Тристаен Център 90 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, СОТ, климатик, луксозен,
напълно обзаведен, всички ел. уреди - 500 лв.
3.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

АПАРТАМЕНТИ:
1. Едностаен Изток, до КАУФЛАНД,
преустр. в 2-ст, РVС, - 13 990 евро
2. Едностаен, Изток, ЕПК, ет. 7,
южна, до ДСК - 16 999 евро
3. Двустаен, ЦГЧ, нова тухла,
след ген.ремонт, ет. 4, 72м2 - 31 999 евро
4. Двустаен Тева -72 м2, ет. 6,
изцяло източен, по БДС - 10 300 евро
5. Двустаен Мошино, 76 м2, ет. 4,
ново стр. акт 14 - 28 121 евро
6. Двустаен Изток, ет.1, до ОДЗ,
РVС, саниран, тераса - 15 555 евро
7. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3,
ТЕЦ, тераса, освежен - 15 444 евро
8. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7,
ТЕЦ, след ремонт, обзаведен - 15 888 евро
9. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 2,
преустр. в 3 ст, ТЕЦ, тераса - 19 999 евро
10. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7,
РVС, реновиран, преустроен - 21 300 евро
11. Двустаен до „Казабланка”,
ет. 2, нова сгр. с акт 16, обитаем - 33 700 евро
12. Двустаен Изток, до БИЛЛА,
ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, подобрения - 24 990 евро
13.Тристаен Изток, ет. 5, ТЕЦ,
нов панел, РVС, до пазара - 34 900 евро
14. Тристаен Юр. Гагарин,
102 м2, ЕПК, ет. 7, югозапад - 38 999 евро
15. Тристаен Изток, нов, акт 16,
луксозен интериор и обзавеждане- 70 900 евро
16. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток, ет. 3,
нова сграда, луксозен,обитаем- 48 999 евро
17. Четиристаен ЦГЧ, ет. 9/от 11/,
лукс. ремонт и гаранц.
пълно обзавеждане - 44 990 евро
18. Търг. сграда ЦГЧ, РЗП - 330 м2,
четири нива, самост. подход - 165 000 евро
19. Магазини Изток, работещ, търг. к-с,
25 и 36 м2, лукс. изпълнение – 15 800 евро

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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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. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 27 000 лв.

2. Гарсониера, Център, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, за частно лице - 30 000 лв.

3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., ПВЦ, с обзавеждане - 28 000 лв.

4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 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.

7. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.

8. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 40 000 евро

9. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро

10. Тристаен,  ул."Отец Паисий", ет.2, т/пл., ТЕЦ, 2 тераси - 55 000 лв.

11. Къща, кв. Клепало, тх. пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро

12. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.

13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 99 000 лв.

14 Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.

15. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м- 35 000 лв.

16. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.

17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.

18. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.

19. Парцел, Бела вода, 650 кв.м, Р/Т/В - 16 000 лв.

офис:13

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

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. Двустаен, Ид.ц., зад хотел Струма, със сменена дограма - 44 900 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  
1. Двустаен, Пашов - до 24 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 27 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

 Телефони:
076/67 34 03;

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè
ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 2 тер., по БДС- 35 000 лв.
2. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м- 20 000 лв.
3. Къща, ул. Р. Димитров, РЗП: 120 кв.м,
дв. 190 кв.м, тх., пл., гараж - 22 000 евро
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 135 кв.м - 52 000 евро
5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен,
витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7  магазина - 16 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 5, нов,
ремонт, напълно обз. - 450 лв.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 500 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.

Съдействие за жилищни кредити

10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11.Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК - 21 000 лв./ч.л./
12. Гарсониера, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 2, отл.- 25 000 лв./коментар/
13. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
14. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
15. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
16. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор- 29 700 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
18. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
19. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
20. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
21. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
23. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
24. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел - 27 000 евро
25. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
26. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
27. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
28. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.
29. Къща, с. Дивотино, Център, дв. 1 200 кв.м. - 30 000 лв.
30. Къща, Клепало, мазе и етаж, дв. 300 кв.м. - 35 000 лв.
31. Къща, с. Зидарци, 1 ет., дв. 600 кв.м, асфалт - 13 000 лв.
32. УПИ, кв. Даскалово, 530 кв.м., ток, вода, равен - 24 000 лв.
33. УПИ, гр. Брезник, 1 дка., ток, вода - 21 000 лв.
34. Къща, Долни Раковец, 2 ет., 2 дка. - 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, след остовен ремонт - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Луксозен Двустаен, преустр. в Тристаен,
Супер Център - 400 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
7. Гарсониера, Тева - 150 лв.
8. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
9. Офис, Център - 120 лв.

КУПУВА И НАЕМА АПАРТАМЕНТИ,И КЪЩИ В
ПЕРНИК,КВАРТАЛИТЕ И БЛИЗКИТЕ СЕЛА.

ЗДРАВА КЪЩА, ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., СУТЕРЕН И
ЕТАЖ, ЗП: 92 КВ.М., ДВОР 300 КВ.М., С ЛОКАЛНО

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

1. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 евро

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро

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

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

5. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро

6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/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. Гарсониера, Център, тх., ет. 1, 38 кв.м, ПВЦ, ремонт - 28 000 лв.

5. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, 60 кв.м, ТЕЦ - 35 900 лв.

6. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 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, Изток, 46 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, ремонт - 27 700 лв.

10. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.

11. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 

12. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

13. Двустаен, Център, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 39 000 лв.

14. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро

15. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.

16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.

17. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.

18. Двустаен, Мошино, 67 кв.м, ТЕЦ, ет. 6, 2 тер., асансьор, юг - 27 500 лв.

19. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане

20. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро

21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро

22. Тристаен, Център, тх, ет. 2, 95 кв.м, таван - 83 000 лв.

23. Тристаен, Център, тх. ТЕЦ, ет. 1, 87 кв.м - 42 000 лв.

24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.

25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин - 33 000 евро

26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро

27. Тристаен, Хумни дол, ет. 1, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.

28. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.

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

30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.

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

32. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.

33. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 8 - 10 500 лв.
5. Радомир, ет. 7, по БДС, подготвен за ремонт - 12 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 86 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Къща, кв. Караманица, ЗП: 74 кв.м, сут. и ет., парцел - 38 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
15. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
16. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
17. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
20. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
21. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
22. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
23. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит.- 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Гараж, Соф.шосе, канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 19 500 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Димова махала, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 22 500 лв.
5. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
6. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
7. Тева, ет. 3, ремонт - 21 000 лв.
8. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
9. Изток, ет. 5, ТЕЦ, ет. 6, подобрения - 26 000 лв.
10. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван - 30 000 евро
6. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - по договаряне
7. Тв.ливади, ЕПК, ет. 9/15/, ПВЦ, ламинат - 35 000 лв.
8. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 40 000 лв.
9. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
10. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
11. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
12. Изток ,ет. 6, ТЕЦ, тер., ремонт - 37 000 лв.
13. Изток, ет. 7, панел, ремонт - 31 000 лв.
14. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., за ремонт - 31 000 лв.
15. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 30 000 лв.
16. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
17. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
18. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
19. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 19 000 лв.
20. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр. - 20 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147
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merbea@abv.bg              imotimerbea.com



Имоти, реклами 7Съперник 2 октомври 2015 г.

 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.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Хумни дол, ет. 3, ТЕЦ - 21 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 200 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2/3/, 56 кв.м, лукс - 45 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 000 лв.; 26 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
16. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 55 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 31 500 лв.
21. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
23. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
24. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
25. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
26. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
27. 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

0877/222 355
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Ид.ц., около Общината, ет. 1, ПВЦ, подобрения - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 19 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
Двустаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер., 67 кв.м - 24 000 евро
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/5/, ТЕЦ, камина, климатик, ПВЦ - 38 000 евро
4. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., тх., ПВЦ - 31 500 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
9. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, лукс, 62 кв.м - 500 евро/кв.м
10. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
11. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
12. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
13. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
14. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
16. Двустаен, Мошино, ет. 7, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 36 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Тристаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
5. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
6. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
3. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс - 320 лв.
4. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
5. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, тец, нап. обзав., добро състояние - 250 лв.
6. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 3/4/, тх., лукс, ремонт, тер., обзаведен - 350 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, лукс, обзаведен, ТЕЦ - 270 лв.
9. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, нов, напълно обзаведен - 450 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет.2, напълно обзаведен, подобрения - 400 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
2 тер. тип звезда - 25 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Вардар,

ет:3(4), ТЕЦ,  тер, 70 кв.м - 45 000  лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Мошино, 67 кв.м,  ТЕЦ,
ет. 6, 2 тер., асансьор, юг  - 27 500 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ -

42 000 лв. 

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 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.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.

1.Само за два апартамента по избор в нова
сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м - по договаряне
Двустаен, 73 кв.м - по договаряне

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 35
000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. 1.Гарсониера, Радомир,
Център, до Поликлиниката, ет:
3, средна, юг, с подобрения -

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 24  000 лв.
2. Мошино, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, изолация - 26 900 лв.
6. Изток, ет. 6 неп., ПВЦ, южна - 26 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, подобрения - 35 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 29 500 лв.
4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.
5. Мошино, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 800 лв.
6. Мошино, ет. 2, т/пл., 72 кв.м, ТЕЦ, тер., след осн. рем. - 48 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
3. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
4. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 370 кв.м, равен - 17 000 лв.
7. Парцел, Мошино, 660 кв.м, Р/Т/В - 31 500 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. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Купува веднага, гарсо-
ниера и двустаен, в Изток
или Бучински път

 ПРОДАВА: Гарсониера,
ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ

- 27 000 лв.

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. 

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237



Имоти, реклами8 2 октомври 2015 г. Съперник

кв.м, разрешително за строеж,
с Н=15 м и РЗП: 2 200 кв., про-
дажба или обезщетение – тел.
0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ли-

вади, ет. 4, ЕПК, преустр. в Трис-
таен, усвоена тер., с алум. догра-
ма, теракот, с обзавеждане, 37
000 лв./без посредник/ - тел. 0887/
884 095; 0888/503 237

Давам под наем, едностаен апарта-
мент, Център, обзаведен, непоследен
етаж, 50 кв.м - тел. 0898/459 455
Давам под наем складово

(производствено) помещение 200
кв.м., с рампа, денонощна охрана
и паркоместа.   - тф.  0888 92 53
48
Давам под наем, обзаведени

стаи всяка със собствен санита-
рен възел - 0888/952 264
Давам под наем, партерно поме-

щение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул.
Св. св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м
- тел. 60 35 74

Търся  жена за работа в офис,
отлична компютърна грамотност,
шофьорска книжка предимство -
тел. 0898/445 374
Вестник „Съперник” търси РЕК-

ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Кафе аперитив “Струма търси

барман/ка, за предпочитане пен-
сионер/ка/ - тел. 0896/820 636

Доставям пернишки и бобовдол-
ски въглища на място. въглищата са
високо калорични и са пепел и кама-
ни и всякъкви блокуци. за парно ко-
тели и печки цената е изгодна и пре-
воза е за наша сметка. пернишки -
200лв бобовдолски - 220лв това са
цените за Перник, София и София
област. тел. 0896273108

фийско шосе, 54 кв.м, стара
тухла, готов завършен, 2 ет.
последен, сменена дограма и
ел. инсталация - тел. 0898/610
692
Продавам, двустаен, кв. Из-

ток, 68 кв.м, ет. 6/8, с подобре-
ния, панел, сменена дограма,
чист и поддържан - тел. 088
882 0327; 089 856 9784
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.
спалня , 2 кв. м. тоалетна и 2 кв.
м. кухненски бокс . има и навес
за паркиране на кола - около
25 кв. м. подовете са теракот
навсякъде , стените тапети , в
кухнята има оставено място за
печка и съдомиялна . има два
климатика , в спалнята има ос-
тавено място за пералня и су-
шилня . има забележки по вън-
шния вид на обекта , но вътре
е ок . има решетки на прозор-
ците и метална врата . до пре-
ди 3 години е ползван като
търговски обект , преди 2 годи-
ни е правен ремонт и една го-
дина е ползван като апарта-
мент .среден апартамент , то-
пъл е през зимата , абонатната
е под апартамента . парното е
спряно , има топла вода . - тел.
0877/574 726; 0895/171 357
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина

чешма, панорама, 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
Продавам парцел УПИ, с. Ру-

дарци, 800 кв.м, равен, ограден
с разрешение за строеж, ток,
вода, канал, 42 000 лв. - тел.
0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1 100

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 Seat Ibiza 1.9TDI
110 к.с. Хечбек Дизел 1998 год.
214000 км Ръчна 2 (3) Здрава и
стегната ходова част и двига-
тел. За сериозни купувачи ко-
ментар на място. - тел. 087 980
6890
Продавам Опел Корса 1.4

бензин 94 г. 5 врати, всичко
платено, червен + летни гуми с
джанти комплект - тел. 0878/
203 792
Продавам  Фиат Темпра 95 г.

бензин комби 850  лв. - тел.
0896/456 733
Продавам  Опел Астра, 5 вра-

ти, нов внос, КЛТР, зимни гуми,
обслужен, коментар на място -
тел. 0888/476 600; 0898/724
428

Продавам, 1-ви етаж от къща,
70 кв.м + 20 кв.м, гараж за осн.
ремонт, 18 000 лв. - тел. 0898/
363 357
Продавам Магазин в жилищ-

на сграда, 38 кв.м, партер, със
склад, тоалетна тухла, готов
(завършен) - тел. 087 707 5222
Продавам Двустаен апарта-

мент 54 кв.м Тухла - стара Го-
тов (завършен) 2 етаж После-
ден етаж, ул. Соф. шосе - тел.
0898/61 06 92
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.
спалня , 2 кв. м. тоалетна и 2 кв.
м. кухненски бокс . има и навес
за паркиране на кола - около
25 кв. м. тел. 0877/57 47 26;
0895/17 13 57; 0884/49 62 40
Продавам двустаен апарта-

мент частично обзаведен пар-
тер, 68 кв.м с ПВЦ и изолация.
За огледи в неделя - тел. 089
470 1142
Продавам дворно място, 1

3003 кв.м, С. Кралев дол, м.
Орниче, ток, вода, овощни
дървета, по договаряне - тел.
0897/878 550; 0894/673 205
Продавам, Двустаен, ул. Со-

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

наем

автомобили

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

Фирма търси
да назначи

шлосер-заварчик,
с валидно

свидетелство,
за гр. София,

в района
на ж.к Люлин,

осигурена квартира,
високо заплащане

- тел. 0886/553 037

Продавам
Двустаен,

Топ-център, тх.,
ТЕЦ, добър вид,
комуникативно

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

АВТОСЕРВИЗ
набира

работници - общ.
работник,

автомонтьор,
заварчик на

ауспуси
- тел. 0893/848 414

Ресторант “Клуб
на дейците на

културата”, търси
сервитьори/ки.   
- тел: 076/60 03 63
(под Двореца на

културата)

разни

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
 076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

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

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:

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

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търгов-
ски представителства, кафе.

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 
(над химическото

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен - 19 900

евро /без посредник/
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Изчезна и съдружникът на издирвания
бизнесмен от Плевен

48-годишният Роберт
Трейн, съдружник на без-
следно изчезналия плевен-
ски бизнесмен Йоско Исаев,
също е обявен за издирване.

Двамата са собственици на
“Плевенски хляб” ООД с рав-
ни дялове от капитала. В Со-
фийската градска прокура-
тура е образувано дело за от-
вличане на 50-годишния Ис-
аев, който е в неизвестност
от 10 септември.

Тогава Йоско Исаев дошъл
в София с джипа си на сре-
ща с бизнеспартньори. Прид-
ружавал го адвокатът на “П-
левенски хляб” Иван Ивано-
в. След края на срещата Ис-
аев казал, че има да свърши
някаква работа. Оттогава те-
лефоните му са изключени и
никой няма информация за него. Джипът му “Фолксваген Туарег” е открит там,
където е оставен в София.

От прокуратурата и МВР отказват официална информация по темата. По мисте-
риозното изчезване на Йоско Исаев обаче има данни за престъпление и затова
е образувано досъдебно производство за отвличане, съобщи “24 часа”.

През последните дни обаче се оказва, че 48-годишният съдружник на Исаев -
Роберт Драгомиров Трейн, също не отговаря на мобилния си телефон и е изчез-
нал. От МВР са го обявили за общодържавно издирване.

Исаев и Трейн, който е роден в Дюселдорф и има двойно гражданство - бъл-
гарско и германско, имат къщи близнаци в един от кварталите в полите на Вито-
ша. Роберт Трейн има и голям апартамент в центъра на София, където живее със
съпругата си Велислава. Съдружникът на Исаев участва в още няколко фирми
за търговия, медицински услуги и недвижими имоти.

Съпругата на Йоско Исаев Албена, която е подала сигнала за изчезването на
мъжа си, както и двете му деца - момче и момиче, се движат с охрана. Те про-
дължават да са в неведение за съдбата му. Близките са категорични, че Йоско
Исаев няма връзки със силови групировки. Не е посещавал нощни заведения,
но стопанисвал ретрокафене в Плевен. Живеел скромно и наблягал на работата.

Неуредени финансови отношения е една от версиите за мистериозното изчез-
ване на двамата бизнес партньори. Въпреки твърденията за цветущото състоя-
ние на завода им това не е така, твърдят хора от бранша в Плевенско. Фирмата
им "Плевенски хляб" произвеждала не повече от 10 000 хляба на ден, а поне
2000 се връщали като брак. Освен това имат изискуем кредит към банка. Дължа-
ли пари и на доставчици на зърно, както и на търговци на газ.

През 2009 г. името на Йоско Исаев нашумя, след като съобщи пред журналис-
ти, че е подал сигнал до плевенския окръжен прокурор, че е бил изнудван за
подкуп от прокурора от Окръжната прокуратура в Плевен Георги Велков и пле-
венския бизнесмен Илиян Михайлов.

Две години по-късно Велков бе осъден от Софийския градски съд на 5 години
и 6 месеца ефективно лишаване от свобода и глоба в размер на 10 000 лева.
Съучастникът му Илиян Михайлов пък получи 4 г. затвор и глоба от 8000 лв.

Умоляват се гражданите, които имат информация за местонахождението на
Йоско Исаев и Роберт Трейн, да се обадят на телефон 112 или в най-близкото
поделение на МВР, като анонимността им е гарантирана.

Командирът на ВВС подаде
оставка, след това я оттегли

Командирът на Воен-
но-въздушните сили ге-
нерал-майор Румен Ра-
дев депозира оставката
си в Министерството на
отбраната, но след раз-
говор с премиера я от-
тегли.

От Министерство на
отбраната така и не пот-
върдиха официално, че
са получили рапорта за
напускане на ген. Ра-
дев.

Малко след 13.30 ч.
обаче от пресслужбата
на кабинета съобщиха,
че след разговор с пре-
миера Бойко Борисов,
командирът на Военно-
въздушните сили е от-
теглил подадената си
по-рано днес оставка.

„Оставката ми няма
политически мотиви. Основният ми мотив е липсата на ясна перспек-
тива за бойната ни авиация и невъзможността ми като командир на
ВВС да осигуря професионалното развитие на нашите пилоти и инже-
нерно-техническия състав и да гарантирам здравето и живота им”, заяви
ген. Радев.

Премиерът Борисов се е запознал подробно с проблемите на воен-
ната авиация, изложени в мотивите на командира на ВВС, а именно:

броят изправни изтребители за носене на бойно дежурство по Air
Policing и за водене на летателна подготовка е крайно недостатъчен;

броят на подготвените летци намалява и те летят опасно малко, което
не само силно увеличава вероятността от допускане на тежки летател-
ни произшествия, но и води до невъзможност за подготовка на млад
летателен състав, свърхнатоварване и застаряване;

поетите като ангажимент срокове от ръководството на Министерс-
твото на отбраната за сключване на договори за ремонт и доставки за
самолетите МиГ-29 не са изпълнени и остават неясни във времето;

разработеният от ръководения от него екип проект за придобиване
на нов боен самолет с обоснована конкретна програма не е внесен за
обсъждане в Министерски съвет, въпреки поетия ангажимент;

При цялата тежка ситуация полетите допълнително се ограничават
месеци наред поради липса на гориво.

Министър-председателят пое ангажимент при съставянето и приема-
нето на новия бюджет средствата за военната авиация да бъдат увели-
чени с 80 млн. лв., за да се отговори на най-належащите нужди и пот-
ребности.

Двамата се договориха ген. Радев да изготви подробен разчет за необ-
ходимите средства, който да представи на следващото заседание на
Министерския съвет. Те изразиха увереност, че увеличението на бю-
джета ще получи необходимата подкрепа от Народното събрание, за-
щото бъдещето на българската военна авиация е национална кауза,
допълват от пресслужбата на кабинета.

"Изненадан съм, че способен офицер като ген. Радев си подава ос-
тавката. Лично аз бих го посъветвал да не го прави, защото не е необ-
ходимо", коментира пред журналисти зам.-председателят на парламен-
тарната комисия по отбрана Валентин Радев от ГЕРБ.

Съпредседателят на ПГ на Реформаторския блок Радан Кънев комен-
тира, че вярната отбранителна политика е много по-важна от шефа на
ВВС."Нито е първият, нито последният. Правилната и смела отбрани-
телна политика в момента са много по-важни от съдбата на един отде-
лен началник или офицер", така Кънев отговори на въпрос дали си
струва да се обезглави авиацията, за да запази Николай Ненчев поста
си. Депутатът от БСП Атанас Мерджанов пък заяви, че не е запознат с
мотивите на ген. Радев да подаде оставка, но не е изненадан с оглед на
случващото се в българската армия и в частност с военновъздушните
сили, предаде Дарик радио. "Искам да отбележа, че ген. Радев беше
един изключително подготвен и опитен командир, който се отнасяше
с много грижа за своите подчинени и техниката.  Г-н Радев има изклю-
чителен капацитет, надвишаващ този на министъра", допълни Мерджа-
нов. През май ръководството на ВВС настоя за спешни мерки за стаби-
лизиране на изтребителите Миг-29 още този месец. До 3 г. няма как да
имаме нови изтребители и подготвени военни летци, предупредиха
военните. Тогава командирът на ВВС на България ген.-майор Румен
Радев каза, че ако не се направи това сега, има опасност България да
загуби суверенитета на въздушното си пространство.

Вчера пък стана ясно, че правителството официално предлага чуж-
ди самолети да се включат в охраната на въздушното пространство на
България. Това е записано в проектозакона за изменение и допълне-
ние на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република Бълга-
рия, който бе обявен за обществено обсъждане във вторник.

Тази сутрин БСП иска оставка или незабавно отстраняване на воен-
ния министър Николай Ненчев заради намерението да се даде право
чужди страни да охраняват небето ни.

ДПС пък настоя за КСНС за кризата в Сирия.

Русия нанесе десетки удари по
джихадистите в Сирия

Руски бойни самолети днес удариха позиции на Ал Кайда и ислямис-
тки бунтовници в северозападната сирийска провинция Идлиб и в цен-
тралната провинция Хама.

Четири руски бойни самолети атакуваха бази на Джайш ал Фатах ("Ар-
мията на завоеванието") в Джиср аш Шугур и Джабал ал Зауйя" в про-
винция Идлиб, посочил източник от сирийските сили за сигурност, ци-
тиран от Франс прес и БТА.

Удари били нанесени също по позиции на въоръжени групи, бази и
оръжейни складове в Хауаш в провинция Хама.

"Армията на завоеванието" включва Фронта Ан Нусра - сирийският
клон на Ал Кайда, и ислямистки групи като Ахрар ал Шам.

Ан Нусра и Ахрар ал Шам се бият срещу режима на президента Ба-
шар Асад, но също срещу "Ислямска държава".

Руската бойна авиация нанесе най-малко 30 въздушни удара срещу
"Армията на завоеванието", съобщи просирийската телевизия.

През март джихадистите от “Армията на завоеванието” иззеха кон-
трола върху главния град на провинция Идлиб - град Идлиб, което то-
гава бе определено като голяма загуба за сирийската армия и подкреп-
ящите я милиции. Русия отхвърли обвиненията, че мишена на вчераш-
ните удари не е била "Ислямска държава" и заяви, че не разполага с
информация за загинали цивилни.

Военнослужещите на срочна служба по никакъв начин няма да бъ-
дат включвани в руската военновъздушна операция в Сирия, потвър-
ди Кремъл.

"Естествено цялата тази ситуация, операцията, изобщо никак не зас-
яга наборниците", заяви представителят на Кремъл.
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Днес направете необходимите усилия да се
освободите от вътрешното си напрежение и да
намерите адекватно решение на въпрос, от който
ще очаквате положително развитие в бъдеще.

Тайната за успеха ви ще се крие в умението ви да
проявявате търпение, и то когато искате да действате
най-активно!

Днес не пропилявайте благоприятните си шансове в
деловата област и в материален план. Погрижете се
делата ви да се развиват както предварително сте
планирали. В случай че съумеете да се справите сега

със съществуващ проблем в отношенията си с делови партньор
или началник, то със сигурност ще си осигурите
стабилността, от която се нуждаете в бъдеще.

Днес много от вас ще трябва да организират
отлично дейността си, за да се справите с текущите
си отговорности от служебен характер. Пред част
от вас ще се открие възможност да осъществят

среща, на която ще вземете важно решение, отнасящо се до
бъдещето ви. Не пренебрегвайте съвета на приятел!

Днес се опитайте с добре преценени ходове да
достигнете до заветната крайна цел в деловата
сфера. Открийте съмишленици сред хората, с които
отдавна си сътрудничите успешно. В случай че ви
бъдат отправени конкретни предложения за работа,

добре би било да не избързвате с отговора си.

Днес по-голямата част от вас ще се опитат да
градят живота си поновому. За някои от вас това ще
бъде свързано с преместване в друго населено място,
за други – със закупуване на жилище, а за трети ще
бъде свързано със смяна на местоработата.

Моментът е благоприятен за придобиване на допълнителни
знания чрез обучение или квалификация.

Днес следете да не се разпилявате в твърде
различни посоки в професионалната сфера!
Съсредоточете се върху изпълнението на главното
и, в случай че разполагате с достатъчно време,
може да си позволите да се посветите на

разрешаването на останалите въпроси, които не търпят
отлагане.

Днес се съсредоточете върху изпълнението на най-
неотложните си делови ангажименти. Не
предприемайте каквито и да било промени, освен ако не
сте сигурни, че в професионалната сфера те ще ви

осигурят резултата, на който се надявате.  Вероятни са срещи
и запознанства, които ще ви объркат и разконцентрират, ще
донесат сълзи и притеснения и семейни недоразумения.

Днес се постарайте да проявите разбиране във възникналите
спорове в отношенията ви с колеги и делови партньори.
Туширайте нарастващото си вътрешно напрежение, защото то
може да се окаже пречка, ако искате да се справите в трудна
ситуация в план. Не пренебрегвайте здравословното си състояние!

Днес предприетото тръгва успешно, променя съдби. Това, за което тръгвате,
може да се окаже несъществено спрямо това, което ще ви предложат. Следобед
спънките ще изчезнат.

Днес направете необходимите усилия, за да осигурите добро
развитие на деловите си инициативи. Възможно е да се наложи да
направите някои промени в предварителната си програма, но в
крайна сметка е важно да постигнете търсения от вас ефект.
Намалете темпото, изчакайте да отмине бурята, играйте ролята

на фона в отношенията и се опитайте да вземете без много афиширане .

Днес моментът е благоприятен да се заемете с
инициативи, от които очаквате повишаване на
приходите си. Препоръчително е да се насочите към
цялостен анализ на личната и служебната си
документация, за да не пропуснете важен детайл.

Запазете спокойствие, ако сте предизвикани от коментар,
направен пред вас от колега или началник. Гледайте да не
изпуснете момента и да уловите печалбата.

Днес не предприемайте ходове, с които рискувате
да застрашите стабилността си на работното
място. Моментът е изключително важен да
вземете кардинални решения в живота си.
Планирайте внимателно предстоящо свое пътуване.

Съветът е да превърнете този любовен импулс в творчески.
Хората на модата и дизайна ще имат гениални хрумвания, които
ще им донесат големи печалби в бъдеще.

Днес проявената от вас тактичност ще ви
помогне да се справите с уреждането на редица
въпроси от делови и от личен характер. Помислете
за подобряване на професионалната си
квалификация. Избягвайте колебанието, а вместо
това заложете на решителността! С лека ръка

може да отстъпите позиции, които трудно сте спечелили. Ще
ви бъде оказван натиск и в четвъртък. Въоръжете се с търпение
и не влизайте в излишни разправии.

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет
квадратчета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко
цифри. Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и
всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.
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„Ìèíüîð” èçëèçà çà ïúðâà ïîáåäà
Дразни ме това,че  нямаме успех вкъщи – твърди Петър Анестиев

Страницата подготви Яне Анестиев

Гълъбинов отказа да
играе за националите
Треньорското ръководството на „А“ национал-

ния отбор на България съобщава, че Андрей Гълъ-
бинов, който получи повиквателна за европейски-
те квалификации срещу Хърватия на 10 октомври в
Загреб и на 13 октомври срещу Азербайджан в Со-
фия, отказва да се присъедини към лагера на отбо-
ра. Като официална причина за отказа, нападателят
на втородивизионния италиански Новара изтъква,
недостатъчна игрова и функционална подготовка
към момента на получаването на повиквателната.

  В най-скоро време селекционерът Ивайло Пе-
тев ще обяви заместника на Гълъбинов, който
трябва да се присъедини към лагера на „А“ нацио-
налния отбор на 5 октомври в Правец, пише офи-
циалният сайт на БФС.

Волейболистите почват
първенството

След  дълго време в пълна неизвестност, и с еди-
н месец волейболният отбор на „Миньор” все пак
има възможност да започне първенството, след 
като намери пари поне за началото. Тимът има да-
же и две нови попълнения, при това повече от ка-
чествени. Диагоналът Денислав Димитров присти-
га от Франция , а Стефан Иванов е капитан на мла-
дежкия национален отбор и идва от „Виктория во-
лей” Иванов играе като посрещач. И двамата са
безспорно качествени състезатели, остава да се на-
мерят и средства за трайното им задържане в отбо-
ра. А това с безучастието на обществеността няма
да стане. 

„Миньор”(Чикаго) загуби
от лидера

“”Миньор” (Чикаго) загуби с 4:1 от лидера във
временното класиране в майсторска дивизия на
Метрополитан Сокър Лийг - “Хеленик”. Еди-
нственото попадение за “чуковете” вкара Анто-
нио Цанков от дузпа в началото на втората част.
“Заслужена победа за първите във временното
класиране. Имаше моменти от мача, когато съ-
диите отсъждаха необяснимо, но това повлия
само за по изразителна победа, като едновре-
менно с това спираха нашия подем в играта”,
каза помощник-треньорът на “Миньор” (Чикаго)
- Емил Миланов. Тази неделя (04 октомври) от
3:00 часа следобед Миньор” играе с италиански-
я тим “Интернационал”.

тво, а в турнира на
аматьорската лига.
Иначе Петър Ане-
стиев добави още,че
от вторник надъхва
играчите си за успех,
като им обяснява,че
още до 15-та минута
трябва да са устано-
вили  традиционното
домакинско предимс-
тво.Що се отнася до
състава ,единстве-
ният му проблем е
контуията на Юлиан
Арсов, който е започ-
нал като титуляр ма-
ча  си срещу „септем-
ври”,но през второто
полувреме е получил
разкъсване на мускул-
ни влакна на бедрото.
Травмата означава,че
поне две седмици Ар-
сов ще почива. Ане-
стиев даде и подроб-
ности относно ново-
то попълнение Си-
меон Ганчев. Той е от
Варна, юноша е на
„Спартак”, играл е
малко време в „Созо-
пол”. Пробвал се е в
„Миньор” още като

19-годишен, но тогава
треньор беше Тони
Велков, отборът в
„А” група и не е успял
да се наложи,въпреки
че е карал и една сед-
мица подготовка.
След това Ганчев е за-
минал за  Кипър, къде-
то е играл две годи-
ни,даже е станал гол-
майстор на една от
по-ниските дивизии, а
тимът му е влязъл в
по-горна. За беля,
спонсорът се е от-
дръпнал и тимът е
фалирал. Така Симеон
Ганчев твърде е ре-
шил да изкара есенния
полусезон в „Миньор”,
а ако се намерят
средства, които да го
мотивират, може да
остане и през пролет-
та. Анестиев е много
доволен от него  в
първия мач, в който
ви напомняме,че от-
беляза и двата гола
срещу „Септември”, а
е оставил и чудесни
впечатления с борбе-
ността си.

Моето утро е вяра,
следобедът ми надеж-
да, а вечерта любов. С
тези думи знамени-
тият борец проф. Пе-
тър Киров се обърна
към своите колеги от
научната общност,
приятелите от мла-
достта и съратници-
те в спорта, дошли да
го поздравят на пате-
рица за рождения му
ден 17 септември.    -
На видно място върху
огромен плакат бяха
изписани, вързани в
сложна формула, циф-
рите 1963 и три пъти
52 с питанка след тях.
Загадката витаеше
сред гостите, всеки
от които имаше раз-
лично виждане за то-
ва, какво означава та-
зи комбинация от чис-
ла.

Професорът , носи-
тел на два олимпийски
медала не бързаше да
обяви вярното реше-
ние.  „Кръстили ме
Петър, свещеникът,
казал че ме чака дълъг
път”, върна се назад в
годините той. „Попи-
тах майка ми, какво ли

52 е свещено число
за славен наш борец

Националите по футбол
след Буркина Фасо

Националният отбор на България се сри-
на с 10 места в обявената днес класация на
ФИФА за октомври. Селекцията на Ивайло
Петев, която записа две загуби в евроква-
лификациите, заема 78-мо място в подреж-
дането сред всичките 209 нации. 

Пред България вече са Уганда, Буркина
Фасо и Хаити. Съперникът ни в квалифика-
ционната група Норвегия е сред тимовете с
най-голям прогрес, като се придвижват с
35 позиции нагоре до 34-то място. От оста-
налите тимове най-предно място заема
Хърватия - 16-то, а Италия е на 17-та пози-
ция. Начело в класацията остава Арженти-
на, следвана от световния шампион Герма-
ния и Белгия. Европейският първенец Ис-
пания се завръща в топ 10 след отсъствие
от няколко месеца и вече е на шеста пози-
ция, а извън Топ 10 остана Румъния. 

Капитанът на “Левски” в
листата за съветници

Капитанът на Левски Веселин Минев ще
направи опит да влезе в местната полити-
ка. Футболистът се е съгласил и е регистри-
ран в кандидатската листа на ГЕРБ за об-
щински съветници в Пазарджик, потвърди-
ха от предизборния щаб на пратията в гра-
да. 

 Роденият в Пазарджик през 1980 г. ляв
бек на “сините” е поставен под номер 40 и
от местната централа разчитат на популя-
рността му сред младите хора и футболните
фенове. Преди няколко месеца Веселин и
неговия близнак Йордан, който е част от
Лудогорец, подкрепиха инициативата на
местни предпримачи за възраждането на
Хебър 1918 в родния им град.

ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ

ЮГОЗАПАДНА „В” ГРУПА

9-ТИ КРЪГ

НЕДЕЛЯ, 16 ЧАСА
Вихрен – Витоша
ЦСКА – Беласица

Германея – Рилски сп.
Сливн.герой – София 2010

Балкан – Велбъждд
Пирин(ГД) – Ботев
Миньор – Чепинец

Стр.слава – Септември

ГРУПА „А” 1

5-ТИ КРЪГ

3-4 ОКТОМВРИ
Балкан – Витоша – н

Дружба – Металург – н
Чорни- Минерал – н
Ботев – Спортист – н
Светля – Верила – с

Пирин – Ерма – н
Черногорец – почива

ГРУПА „А” 2

5 –ТИ КРЪГ

3-4 ОКТОМВРИ  16,00 ЧАСА
Студена- Ботев – н

Стр.сокол – Свраките – н
Буря – Енергетик – с

Партизан – Сарата – н
Бенковски – Левски – с

Китка- Вихър – с
 

значи това? Че ще жи-
вееш много отвърна
ми. И пътуването ми
настина бе дълго: к-
ръстосах света над-
лъж и нашир и още не
съм спрял на ра-
ботя”. Прочетено бе -
поздравление, изпра-
тени от далечно Со-
чи:  „Бате Петре, тъ-
ржестувай. Ти между
учените си учен, ,
между хората си
голям, между спортис-
тите най-голям”, пи-
ше проф. Стефан
Стайков. От родени-
те през 1963 година
пък поздрави отправи
ректорът на ВИФ
проф. Пенчо Ге-
шев. Щастливо си-
яещ, с чаша в ръка, и
след няколко поздрави
от певицата, най-пос-
ле рожденикът се зае
да анализира цифри-
те на плаката. Пред-
стави ги като форму-
лата на своя живот.
През 1963 година, то-
ку що уволнил се от
казармата, бъдещият
професор постъпва
на работа като шло-
сер в ямболския Ма-

След толкова мачо-
ве крайно време е да
спечелим у дома – зая-
ви старши-треньо-
рът на перничани Пе-
тър Анестиев. До то-
зи момент активът
на „чуковете” в Пер-
ник е два хикса и една
загуба от „Сливнишки
герой”. Перничани не
са съвсем без успех у
дома, тъй като имат
една победа срещу
„Струмска слава”,но
тя не е за първенс-

шиностроителен за-
вод „Сила”. Той показа
и трудовата книжка,
на която е отбелязан
този факт. Датата
е 5 септември, став-
ката 2,10 лева. „На
час ли?” попита, няко-
й от по-младите. „На
ден, разбира се”, уто-
чниха наборите на
професора. 

Същата година съв-
сем случайно бъде-
щият три пъти све-
товен шампион прис-
тъпва прага на нев-
зрачната зала, в коя-
то тренират местни-
те борци и за първи
път се качва на тепи-
ха. От тогава са ми-
нали точно 52 години
и с това отпадна пър-
вата въпросител-
на. Другата цифра
отбелязваше любима-
та категория на кла-
сика-52 килограма. А
третата- броят на
златните му медали
през годините: 52 във
всякакви първенство
от селски надборва-
ния, до олимпийския
му триумф в Мюнхен
и Мексико. 
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Неспазената дистанция на път да измести превишената скорост при ПТП-тата

НА ВЧЕРАШНИЯ ДЕН НА ВЪЗ-
РАСТНИТЕ ХОРА ВСИЧКИ
КАНДИДАТ - КМЕТОВЕ се из-
редиха да ухажват третата
възраст, обаче перничани от

своя страна напънаха да притискат
Цецка Цачева. Без да се впечатляват
особено на комплиментите, пратени
като дар от партийните централи, пер-
нишките пенсионери извадиха редица
искания до Народното събрание, офо-
рмени в стил: “Казаци пишат писмо до
султана”. И това беше емоционалният
завършек на професионалния праз-
ник. Законът за пенсионерите едва ли
скоро ще види бял свят, щото това
съсловие се оказа несигурен избира-
тел за всички управляващи. Виж, за
предизборното ухажване става. Така
пернишките пенсионери вчера отчето-
ха дейност по линия на исканията си,
порадваха се на слънчевото време и
концерта пред Двореца на културата, а
за реално решаване на социалните им
проблеми - има време! Нали и догоди-
на има избори...

ПО ИРОНИЯ НА СЪДБАТА АКАДЕ-
МИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПОЧТИ
СЪВПАДНА С НАЧАЛОТО на предиз-
борната компания. Помпозното откри-
ване в Пернишкия университет много
приличаше на партиен митинг - само
красиви думи и розови обещания. Да-
же министър Танев се включи в тема-
та, споменавайки за повече пари. Че
то академизъм без пари не става, из-
бори също не стават без пари, но поне
мераклиите за власт да опитат нещо
академично в изказванията си, щото
зациклят на едно и също, сякаш прог-
рамите им са писани под индиго. Та
ако настояват, че само те могат да оп-
равят Перник, вземат ли властта, нека
поне си припомнят академичните об-
носки, колегиалната учтивост и най-ве-
че - умствения капацитет, без който
нито диплома се взема, нито в живота
се устройваш. Щото сега бая от канди-
датите са по-скоро на нивото на канди-
дат-студенти...

Любомира ПЕЛОВА
В Пернишка област

през последните пет
години пътните ин-
циденти, особено
тежките, при които
има ранени и загинали,
са значително по-мал-
ко, отколкото в други
региони на страната.
А причаната е проста
– по-добрата инфрас-
труктура. Това заяви
шефът на „Пътна по-
лиция” Слави Лазов
неотдавна. Той под-
крепи тезата си и с
конкретни цифри. От

Съдят Пламиката, Кемпесо и баща
му за отглеждане на див коноп
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е привле-
чен като обвиняем за
съучастие при отглежда-
не на наркотични вещес-
тва.

На 17 септември тази
година служители от сек-
тор „Противодействие
на криминалната прес-
тъпност” при Областна-
та дирекция на МВР и ко-
легите им от Първо ра-
йонно управление  и ра-
йонното управление на
полицията в Радомир за-
държаха криминално
проявения Георги Й. на 33
години, който е известне
с прякора Кемпесо и 69-
годишният му баща за
отглеждане на коноп. От

имот, собственост на ба-
щата в земенското село
Падине полицаите кон-
фискуваха 24 растения
от рода на конопа, мате-
риали и техника за от-
глеждане на наркотика и
незконно притежавани
ловна пушка и 12 патрона
за нея.  По-късно беше
обискирано жилището на
Кемпесо в пернишкия
квартал „Бела вода”, къ-
дето униформените от-
крили друга ловна пушка
без разрешение за прите-
жаване. Третият съучас-
тник, 31-годишният Пла-
мен С. – Пламиката от
Перник се укрил и бил об-
явен за издирване.

На 18 септември Кем-

песо е привлечен като об-
виняем за отглеждане на
коноп в съучастие с баща
си и му е наложена мярка
за неотклонение „задър-
жане под стража”. След
проведени оперативно-из-
дирвателни и процесуал-
но-следствени действия
е открит и третият
съучастник – Пламика-
та, който е привлечен
като обвиняем и му е
взета мярка „парична
гаранция”. Той също е
криминално проявен,
познат с кражби, уни-
щожаване и повреждане
и наркотични вещес-
тва. Изтърпявал е ус-
ловни и ефективни при-
съди.

Карел Крал е новия
регионален мениджър

на ЧЕЗ за България
Силвия ГРИГОРОВА

Обещават повече пари
за висшето образование

Виктория СТАНКОВА
“Ще има повече пари за висше образова-

ние”, това заяви министърът на образова-
нието Тодор Танев. “Аз съм сигурен, че от
тази точка, която беше достигната само мо-
же да има път нагоре, включително и за фи-
нансирането, но и общо за оценката на това
какво в една отворена към света България
означава науката и висшето образование.
Без тях нямаме визитна картичка”, заяви
министър Танев. След няколко седмици об-
разователният министър ще каже и какъв
ще бъде точният процент от БВП, за който
ще настояват, тъй като в момента се водят
разговори с финансовия министър Владис-
лав Горанов. Танев обеща категорично, че
ще поиска по-висок процент от бюджета за
висше образование. Той посочи, че съчувс-
тва на колегите си, защото разбира пробле-
мите им, тъй като 32 години е в системата.
По думите му през последните години е
имало тотално неразбиране на това какво
означава университет.

957 ПТП-та за първи-
те осем месеца
на 2010 година напри-
мер, за същия период
на настоящата катас-
трофите са общо
589. Тежките инциден-
ти със загинали и ра-
нени са паднали на 54
при 119 преди пет го-
дини. Почти два пъ-
ти по- малко са и ране-
ните- от 144 през
2010-та, сега постра-
далите са 78 души. За-
гиналите са само два-
ма срещу 12 за
2010, или шест пъти

по- малко.
Лазов допълни, че с

построяването на ав-
томагистрала Стру-
ма и разширяването
на пътя, участъкът
при разклона за село
Боснек, където еже-
годно при катастро-
фи загиваха по 5-6 ду-
ши, вече е отпаднал
от класацията на най-
рисковите участъци
в страната. Подобна
е ситутацията и с
участъкът край село
Мещица на пътя Пер-
ник- Брезник. В момен-
та като рисков в ре-
гиона се очертава
участъкът при раз-
клона за кариерите на
шосето от Дупница
към село Студена, къ-
дето има два после-
дователни завоя, об-
ясни шефът на

Карел Крал е новият регионален мени-
джър на ЧЕЗ за България. Той поема ръко-
водството на „ЧЕЗ България“ ЕАД от 1 ок-
томври 2015 г. на мястото на Петър Докла-
дал, който оглавяваше компанията през
последните 5 години. Петър Докладал зае-
ма поста регионален мениджър на  ЧЕЗ в
Турция.

Карел Крал е роден е в Чехия през 1974
г. Завършил е икономически науки в уни-
верситета в Пилзен, Чехия. В продължение
на близо 20 години работи в сферата на фи-
нансовите консултации, телекомуникации-
те, информационните технологии и енерге-
тиката. Започва кариерата си през 1996 г. 
като финансов консултант в Deloitte Central
Europe. През 1998 г. навлиза в телекомуни-
кациите, където отговаря за различни ас-
пекти на финансовия контрол. Работил е в -
редица международни компании в Румъ-
ния, Чехия, Словакия, Унгария и Албания.
От 2009 г. той е част от управленския екип
на ЧЕЗ Груп, като от януари 2013 г. е главен
финансов директор на ЧЕЗ Груп в Румъния.

Тази година ЧЕЗ отбеляза 10 години ра-
бота в България. За това време компанията
се утвърди като един от най-големите ин-
веститори в българската енергетика. Ком-
панията е внесла над 2,5 млрд. лева в ико-
номиката на страната. От тях над 1,7 млрд.
лева са постъпили в бюджета под формата
на данъци, преки инвестиции и дивиденти,
а  862 млн. лева са инвестирани в модерни-
зиране и разширяване на мрежите, в по-
добряване на обслужването и в производс-
тво. Благодарение на тези вложения ЧЕЗ
подмени една трета от електроразпредели-
телната мрежа в Западна България, при-
съедини над 70 000 нови клиенти, направи
реформа в обслужването и намали наполо-
вина технологичните разходи, в резултат от
което спести на потребителите в Западна
България над 200 млн. лева.

 

„Пътна полиция”.
Рисков остава и ра-
йонът при село Дра-
гичево, където зара-
ди натоварения тра-
фик стават често
леки ПТП-та. Оказва
се, че за разлика от

минали периоди, сега
след несъобразената
скорост неспазване-
то на дистанцията е
една от най- честите
причини за катас-
трофите в Перниш-
ко.

Софиянка в ареста,
заподозряна за кражба
Любомира ПЕЛОВА

Софиянка е задържана
по подозрение за кражба.

В сряда във Второ РУ –
Перник се оплакал 57-годи-
шен жител на областния
град, за разбит фургон в
село Кладница, от който
били откраднати храни-

телни продукти, алкохол и
кухненски прибори. Поли-
цаи извършили оглед на
имота и започнали досъ-
дебно производство. Опе-
ративно-издирвателните
действия се увенчали с ус-
пех и била задържана 32-
годишна столичанка, за

Изправят пред Темида столичанин,
ударил на „зебра” пешеходка

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин е привлечен като обвиняем за причиняване на средна телесна повреда.
На 18 юни тази година, 53-годишният Л.М. от софийското село Новачене е управл-

явал лек автомобил „Опел Корса”. На улица „Юрий Гагарин” в района на квартал „Ив.
Пашов” блъснал на пешеходна пътека 49-годишна перничанка, която била закарана в
болница със съмнение за спукан череп. В резултат на събраните доказателства Л.М. е
привлечен като обвиняем и му е взета мярка за неотклонение „подписка”.

Материалите по сручая са предадени на Районна прокуратура – Перник.

която има данни, че е из-
вършила престъпление-
то. Издирва се и неин съу-
частник, с когото най-ве-
роятно са обрали фурго-
на.

Започнато е досъдебно
производство и работата
продължава.


