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Признанието дойде от Българската асоциация на регионалните медии

Св. мчци
Теодот

Анкирски.

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

Списък
като дрон

Два кошмара са налегнали по-
литиците ни в момента - да не им налети
именията дрон на някоя телевизия и да не
се видят в списъка за посещения при Цве-
тан Василев. Между тия

два огъня сънят изглежда невъзможен, а
гледането на телевизия - нечовешко изпи-
тание.

Историята на прехода познава твърде
много списъци, ама тоя е твърде обясни-
телен. Депутатите като на изпит за пра-
воговорни умения обстойно се кълнат за
чисто служебните си воаяжи при топ бан-
кера, докато беше такъв. А докато те са де-
путати списъкът сигурно ще се

осветли до такава степен, че да ги насочи
към правия път - разговор на четири очи
главния прокурор.

Какво нещо е съдбата? Може да те люшне
от разкоша  към килията, точно когато си
решил, че животът е песен. Ако не с модер-
ното напоследък техническо подобие дрон,
то с елементарен списък, правен от някоя
секретарка, която утре може да се окаже
национален герой.

Иначе героите на нашето време са са в ка-
пан - отгоре е дронът, отдолу списъкът,
отзад Цветан Василев, а отпред ги чака Ца-
царов. А народът чака някой да му върне
милиардите. С дрон или по списък - все ед-
но.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
За тринадесети пъти

Управителният съвет
на Българската асоциа-
ция на регионалните ме-
дии, в която членуват
29 местни и регионални
издания от цялата
страна, връчи своите
годишни награди за жур-
налистика „Констан-
тин-Кирил Философ”.
Наградите се присъж-
дат от Управителния
съвет на асоциацията
за професионализъм и
обективно отразяване

на регионалните пробле-
ми. Домакин на събитие-
то бе Бургас. Заседание-
то се проведе от 15-ти
до 17-ти май. Участници-
те в тазгодишната над-
превара се съревноваваха
в няколко категории – ре-
портаж, интервю, комен-
тар, анализ, журналисти-
ческо разследване и фо-
тография. Те бяха оце-
нявани от тричленно жу-
ри, председателствано
от Валерия Велева,
зам.главен редактор на
в.”Преса”.

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

130-250

Променлива
облачност

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÌÈÕÀÉË ÌÈÊÎÂ ÃÎÑÒ ÍÀ
ÑÚÁÎÐÀ Â ÌÅÙÈÖÀ

ÏÐÈØÚËÖÈ ÈÄÂÀÒ
ÇÀÐÀÄÈ ÈÇÁÎÐÈÒÅ

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÈÒÅ ÎÑÒÀÂÀÒ
Â ÑÓÏÅÐËÈÃÀÒÀ

Информационен всекидневник

Любомира ПЕЛОВА
Година след като

Славчо Станиславов
влезе в директорския
кабинет на Областна-
та дирекция на МВР в
Перник, той го напусна,
а на шефския стол сед-
на старши комисар Ва-
лентин Бучински.

Той е назначен със за-
повед на заместник ми-
нистър председателя
по коалиционната поли-
тика и държавната ад-
министрация и минис-
тър на вътрешните ра-
боти Румяна Бъчваро-
ва. Вчера новият дирек-
тор беше представен
пред състава на дирек-
цията от главният сек-
ретар на МВР главен
комисар Георги Костов
и директорът на Главна
дирекция „Национална
полиция” главен коми-

сар Христо Терзийски.
Пернишката дирекция

на МВР ще има и нов за-
местник – директор. То-
ва е комисар Георги Гри-
горов, който е бил начал-
ник на група „Противо-
действие на криминална-
та престъпност” при
Осмо районно управление
към СДВР.

Валентин Бучински  е
роден през месец юни
1969 година в град Си-
митли.

В системата на МВР е
назначен през септември
1994 година като разуз-
навач в “Криминална по-
лиция” при Първо район-
но управление на столич-
ната дирекция на МВР.

До момента е преми-
нал през всички етапи на
кариерата - от операти-
вен работник до начал-
ник на Четвърто район-

Пернишката полиция пак с нов шеф
но управление към
СДВР, от където е пре-
назначен за директор на
ОДМВР – Перник.

Роденият през 1968
година досегашен дирек-
тор Славчо Станиславов
е възпитаник на Югоза-
падния университет
«Неофит Рилски, от къ-
дето притежава магис-
търска степен в спе-
циалността психология.
Той бе временено назна-
чен за директор на ОД
на МВР през май минала-
та година, получи и пос-
тояння заповед. Сега
той е преназначен на
длъжност началник сек-
тор „Противодействие
на криминалната прес-
тъпност” при перниш-
ката Областна дирек-
ция на МВР. Награждава-
н  многократно за пос-
тигнати високи резул-

„Съперник” грабна
първото място в кате-
горията за коментар и
анализ. Призът бе присъ-
ден на нашия колега Ва-
лентин Варадинов.

Второто голямо приз-
нание за нашия вестник
бе отличието, което ор-
ганизаторите на фору-
ма връчиха на издател-
ката на първия частен
ежедневник в региона
инж.Ани Петрова за
цялостен принос в разви-
тието на регионалната
преса!

тати в професионална-
та дейност.

От края на януари ми-
налата година, това е
третата рокада на ди-

ректорския пост. При
всички промени досега
нито веднъж не бяха
оповестени мотивите
за тях.
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Íàä 200 äóøè ñå âêëþ÷èõà â íîùòà íà ìóçåèòå
Наградени бяха дарители на музея в Перник
Виктория СТАНКОВА

Над  200 души се
включиха в десетото
издание на Европей-
ската нощ на музеите
в Перник.  Сред уча-
стниците имаше мла-
ди талантливи моми-
чета и момчета, как-
то и по-възрастни
перничани, похвали се
директорът на Регио-
налния исторически
музей Емилия Велино-
ва. Тя изказа специал-
на благодарност на
всички състави и ръ-
ководители, които се
изявиха в богатата  и
разнообразна програ-
ма. Благодари и на да-
рителите и добровол-
ците на музея.

„Без дарителите си-
гурно нямаше да има-
ме толкова богат
фонд и библиотека.
Радвам се ,че ви има,
защото с вашата по-
мощ показваме добри
резултати”, сподели
Велинова и в знак на

Михаил Миков  гост 
на събор в Мещица

Зоя ИВАНОВА 

Депутати от АБВ се
срещнаха с хората от Трън 

Зоя ИВАНОВА 

благодарност тя им
връчим грамоти.

Сред дарителите
бяха Цанко Живков,  -
Димитър Дойчинов и
Адриан Скримов.

В програмата пред
Регионалния истори-
чески музей взеха уча-
стие формации от
Общински младежки
дом, Районен младеж-
ки дом – Мошино и НЧ
„Аврора”.

В културната ин-
ституция бях пред-
ставени няколко нови
изложби. Сред уникал-
ните експонати, кои-
то видяха посетите-
лите, бе ижелезният
цървул – мит и реал-
ност.

В двора на Подзем-
ния минен музей бе ек-
спонирана още една
изложба - картини от
Миньорски цикъл на
Димитър Делийски.

По-рано на Средно-
вековната крепост се
проведе „Занаятчий-

Любомира ПЕЛОВА
И Общинският истори-

чески музей в Радомир от-
беляза Нощта на музеите
и галериите.  Сред акцен-
тите в програмата бяха
детски пленер “История-
та върху камък, керемида
и керамика”, ретро излож-
ба, наречена “Каква невес-
та си била ти, мамо!” и
ретро снимки с облекла от
фонда на музея. 

Целият следобед двора
на Стойовата къща бе пъ-
лен с малчугани от града и
Центъра за обществена
подкрепа, които рисуваха
на открито под надслов
“Историята върху камък,
керемида и керамика”.
Произведенията на млади-
те творци са изложени в
Стойова къща и всички
желаещи могат да им се
насладят. Всеки посети-
тел на музея има възмож-
ността да си направи рет-
ро снимка с автентичен
костюм от времето на
нашите баби и дядовци от
фонда на музея. Стойова-
та къща беше отворена
до полунощ и до тогава ра-
домирци можеха да си нап-
равят ретро снимка под
надслов “Да се облечем в
история”.

Едно от най-атрактив-
ните неща в програмата е
изложбата “Каква невес-
та си била ти, мамо!”, коя-
то се осъществява благо-
дарение на десетките ра-
домирки, които споделиха
сватбения си ден, като
предоставиха на музея
своите булчински рокли,
аксесоари, снимки и споме-

ни. Експозицията прослед-
ява историята на булчин-
ското облекло през XX век.
Сватбената премяна на
булката в българската
традиционна култура се
отличава с було, булчински
венец, специална венчална
връхна дреха и метални
накити. Навлизането на
европейската мода посте-
пенно  променя както
сватбата, така и прем-
яната на булката. Дъще-
рите на дипломати, индус-
триалци и политици започ-
ват да се омъжват в бели
булчински рокли, внесени
от Виена и Париж, а булки-
те по селата - в тради-
ционните традиционните
облекла или по-официални-
те рокли, съчетани с бяло
було. В средата 60-те го-
дини бялата булчинска
рокля навлиза масово в
България. Дължината й е
под коляното и е съчетана
с було, чанта, ръкавици и
букет. В следващите десе-

Отбелязаха Нощта на
музеите в Радомир

ската улица” и всеки
можеше да създаде
своя творба от глина
или да си изработи на-
кит от мъниста. По-
сетителите имаха
възможност да си
направят още снимка
със средновековни
ризници и облекла и да
се включат в блиц
конкурс за рисунка
„Аз рисувам древния
Перник”.

тилетия дългата рокля се
налага трайно в булчинска-
та мода.През 70-те години
тя е леко разкроена, а в
началото на 80-те е с бу-
фан-ръкав и дълъг воал.
Пищните рокли с обръчи,
дантели и украси навлизат
през 90-те години. Част
от роклите бяха предста-
вени от живи манекени
зад една от витрините на
Стойова къща.За доброто
настроение на всички се
погрижиха групата за ста-
ри градски песни „Полъх
от младостта“ към НЧ
“Напредък 1895” с ръково-
дител Георги Гьолски и
Танцов клуб “Еуфория” при
ОУ “Христо Смирненски”
гр. Радомир и НЧ “Христо
Ботев” кв. “Върба” с ръ-
ководител Станислав
Станимиров. След танцо-
вата програма на клуб
“Еуфория” всички заедно
изиграха едно голямо хоро
в двора на Стойовата къ-
ща.

Народните представители проф. Борис-
лав Борисов -председател на парламентар-
ната група на ПП АБВ и Лъчезар Никифо-
ров се срещнаха с местната общественост
и представители на  бизнеса в Трън., съоб-
щават от местната структура на АБВ . 

Те разговаряха по различни въпроси,
свързани с местното самоуправление и
възможностите за реализация на проекти. 

Проф. Борислав Борисов внесе яснота за
социалните  проекти и  тези за трансгранич-
но сътрудничество със Сърбия. 

На срещата беше представена политика-
та на ПП АБВ и в какво се състои новото
ляво мислене. 

По-късно се учреди и общинска структу-
ра, като за неин председател единодушно
бе избран Бойко Астатков, който в момента
се занимава с бизнес.

Човешка жестокост
потресе Рударци

Любомира ПЕЛОВА

Човешка жестокост потресе жи-
телите на курортното село Рудар-
ци. В петък сутринта, сопред раз-
кази на очевидци, местните се на-
тъкнали на труповете на няколко
разстреляни в различни части на
селото бездомни кучета. Най-ужа-
сяващата гледка било малко кут-
ре, което лежало все още живо
върху тялото на едно прострел-
яните животни. Убито куче имало
дори зад детската градина в село-
то. Местните хора подали сигнал
за случилото се във Второ район-
но управление на МВР, надявайки
се криминалистите да открият
стрелеца. Местен жител дори ус-
пял да заснеме като доказателс-
тво труповете на жертвите на чо-
вешката жестокост, които заляха
информационните агенции.  Засе-
га не е ясно кой е стрелецът. Жена
от улицата, където са намерени по-
вечето трупове, разказала, че пре-
ди време мъж се заканил, че ще
избие всички кучета. Ужасените
рударчани предполагат, че мъжът
просто е обикалял из улиците и се
е прицелвал на месо в беззащит-
ните животни.

На място са пристигнали служи-
тели на кучешкия приют в Перник
и са отнесли труповете в клиника,
лицензирана да извършва ауто-
псия на животни. Служителите на
реда се надяват по гилзите в тела-
та да установят чие е оръжието, с
което е извършена кучешката ка-
сапница.

Председателя на НС на БСП Михаил Ми-
ков бе гост на фолклорния събор “Дай бабо
огънче” в село Мещица , съобщиха от прес-
центъра на БСП Перник. Миков бе посрещ-
нат от кмета  Деян Никифоров и жители на
селото. Той разговаря с много от гостите и
жителите на селото, които пък му пожелаха
успехи и му благодариха, че е уважил съ-
бора, а организаторите на мероприятието
му подариха карта на България с фолклор-
ни мотиви. По време на посещението на Ми-
хаил Миков бе обявено, че БСП - Перник
ще даде средства за индивидуална награ-
да на един от участниците. 

Заедно с председателя на левицата в
Мещица бяха и секретаря на НС на БСП
Станислав Владимиров и общински съвет-
ници от левицата в Перник.

Перник се топи, Земен расте
Любомира ПЕЛОВА

Данните от демографската статистика
към 31 декември 2014-та година сочат, че
повечето областни градове, в това число и
Перник се топят. Любопитна подробност е,
че в един от малките общински центрове,
какъвто е Земен, има ръст на населението.
Според анализа, жителите на областния
град са намалели с 1 135 души. Така Пер-
ник е един от градовете с най-голям отри-
цателен прираст миналата година.

Любопитно би било да се направи анализ
за увеличения ръст на жителите на Земен,
тъй като там кой знае каква промишленост
да осигурява препитание няма. Може би
пък чистотата и красотата на природата,
спокойствието на живота в общинския цен-
тър си казват думата в днешния изнервен
ден.
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Най-голям наплив в Перник и Ковачевци

Любомира ПЕЛОВА
В цялата страна

пришълци се регис-
трират във всички
населени места зара-
ди предстоящите
местни избори. Инте-
ресът към темата за
въпросните граждан-
ски регистрации и по-
вишен и заради от-
правените множес-
тво запитвания към
пресцентъра на Ми-
нистерството на ре-

Кирил Георгиев представи
“Време и пространство”

Виктория СТАНКОВА 
Кирил Георгиев откри дебютната си са-

мостоятелна изложба в Перник, наречена
“Време и пространство”. Творбите му пред-
стави председателят на СБХ в града и
бивш учител на автора Валентин Топалов.
Той пожела на Кирил успех и още много
изложби. Многобройните любители на из-
куството бяха очаровани от работата на ху-
дожника и благодариха за възможността
да видят света през други очи.

Графичната изложба на Кирил Георгиев
представя времето и пространството, в кое-
то живеем, през погледа на младия худож-
ник.

Експозицията включва около 20 картини,
сред които “Залез”, “Изгрев”, “Кръговрат”,
“Симетрия”, “Руини”, “Останки” и други.
Творбите на Кирил са предимно графика,
като преобладава линогравюрата, която е
любимата техника на автора.

Художникът е направил интересен под-
бор на рамките на картините си, като някои
от тях са поставени в стъкла без огранича-
ващата рамка.

Кирил Георгиев е завършил “Графика” в
Благоевград, а в момента е преподавател
по Изобразително изкуство в ПМГ “Христо
Смирненски” в Перник. Участвал е в някол-
ко сборни изложби, но тази е първата му
самостоятелна.

гионалното развитие
и благоустройство-
то предоставиха под-
робна информация за
промените по облас-
ти и общини, напомн-
яйки, че отговорни за
регистрациите са
кметовете по места.

Каква е картината
за Перник област и
отделните общини?
През периода 1-ви
февруари – 25-ти ап-
рил 2014-та година с

променен постянен
адрес са били 501 чо-
века, а по настоящ ад-
рес – 691. За същия
период тази година
463 души са промени-
ли постоянната си ад-
ресна регистрация, а
с нова настояща ре-
гистрация са 1959.
От министерството
утомняват, че същес-
твени разлики в броя
на лицата, променили
постоянния си адрес
в периода от 01.02. до
25.04. през 2014 годи-
на и 2015 година,
няма. Броят на лица-
та, променили нас-
тоящия си адрес за
същия период през
двете години в някои
области като Варни,
Кърджали, Разград и
София-град, е почти
без промяна, докато в
областите Видин,
Кюстендил, Монтана
и Перник, той е значи-
телно по-голям през
2015 г.

Какво говорят циф-

рите за отделните
общини в нашия ре-
гион? Естествено
най-голям е напливът
в община Перник.  Тук
новите избиратели,
променили настоя-
щия си адрес, които
ще могат да уп-
ражнят правото си
на вот при избора на
кмет и нови органи на
самоуправление, са
952-ма. Втори са радо-
мирци, където ново-
регистрираните са
295. Любопитно е, че
третото място в та-
зи своеобразна класа-
ция заема най-малката
община в региона –
Ковачевци,  с 280 ду-
ши, които с регистра-
цията по настоящ ад-
рес, ще могат да уча-
стват във вота там.
От тях само 8 са с
променено постоянно
местожителство. Лю-
бопитни е още една
цифра, свързана с об-
щината, която е осо-
бено показателна  -

Михаил Миков откри паметна
плоча на Денчо Знеполски

Зоя ИВАНОВА

Инициатива на ЖГЕРБ и СГЕРБ

Зоя ИВАНОВА
ЖГЕРБ-Перник и

СГЕРБ-Перник органи-
зираха на 16 май съв-
местна инициатива
посветена на Светов-
ния ден на движение-
то и на Световния
ден за борбата с хи-
пертонията, съобща-

през 2014 година там
новорегистрираните
са били само 22-ма.
Най-малко са пришъл-
ците в община Земен
– там през първите
четири месеца на та-
зи година с постоя-
нен адрес на регис-
трирани 13 души, а с
нов настоящ адрес –
81.

Съгласно чл. 92, ал.
1 от Закона за граж-
данската регистра-
ция, адресната ре-
гистрация се извър-
шва от кмета на об-
щината, на района
или на кметството
или от определени
от тях длъжностни
лица. Въз основа на
въведените от об-
щинските служби
данни ГД ГРАО към
МРРБ поддържа обо-
бщен регистър на
населението – На-
ционална база данни
„Население“, на-
помнят от пресцен-
търа на МРРБ.

ват от пресцентъра
на партията.Членове-
те на двете структу-
ри проведоха поход
до хижа „Славей“, къ-
дето лекция  изнесе
д-р Радевска- тера-
п е в т - и н т е р н и с т ,
която разясни най-
важните правила,

които трябва да се
спазват за огранича-
ване на възможнос-
тите за появата на
високото артериал-
но налягане. Бяха раз-
дадени и информа-
ционни материали за
борба с хипертония-
та.

АБВ-Младежи правиха анкета
по проблемите на студентите

Зоя ИВАНОВА
Анкета, насочена към проблемите на студентите организира  вче-

ра младежката организация на ПП АБВ. 
 Крайната цел е да се набележат основните проблемите на студентска-

та общност, те да бъдат анализирани в тяхната цялост и да се предложат
адекватни конкретни мерки и действия за тяхното решаване. “Като мла-
ди хора вярваме, че студентите са двигателят на нашето общество и
притежават огромен потенциал за развитие на страната ни. Ето защо
сме готови да положим всички възможни усилия и да приложим нашите
знания за разрешаване на наболелите проблеми, водени от общата цел
да помогнем за развитието на младежката общност в България”, комен-
тира председателят на АБВ-Младежи Нина Найденова.

 Резултатите от анкетата и анализът на проблемите ще бъдат официал-
но представени по време на обществена дискусия.

Председателят на НС на БСП Михаил Ми-
ков бе гост на тържеството, посветено на 95-
годишнината от рождението на партизан-
ския командир от трънския партизански от-
ряд Денчо Знеполски в родното му село Яр-
ловци. Информацията е от пресцентъра на
червената партия.

В словото си Миков определи командира
на Трънския партизански отряд като пример
за служене на един идеал.

„Животът на Денчо Знеполски е пример за
себеотдаденост, скромност, честност, отсъс-
твие на всякакъв индивидуализъм, за да мо-
же въпреки всичко, което се е случило в
твоя живот, ти да продължаваш да служиш
на социалистческия идеал“,  каза още пред-
седателят на БСП . Той призова  близките на
Знеполски да бъдат горди с това, че са нас-
ледници на човек, чието име остава записа-
но със златни букви в историята на Българ-
ската социалистическа партия и антифашис-
тката борба. „Въпреки трудностите, въпреки
двете смъртни присъди преди 9 септември и
репресиите през 1952 г. Денчо Знеполски
остана верен на идеята и на партията”, доба-
ви Миков.

За да почетат паметта на самоотвержения
боец, присъстваха още председателят на
Областния съвет на БСП Ненко Темелков,
представители на областния и общинския
съвет на БСП-Перник, представители на
Българския антифашистки съюз и Съюза на
ветераните от войните на България, съпруга-
та, децата и внуците на генерал Знеполски,
както и множество граждани. 

Председателят на общинския съвет на
БСП-Перник Ненко Темелков определи ген.
Знеполски като човек, отдаден на социална-
та справедливост, с изключително високо
чувство за свобода и равенство между хо-
рата. „Фашизмът не си е отишъл. Ситуацията
в Украйна го доказва. Като че ли историята
се повтаря и аз не виждам разлика между
запалената от фашистите къща на Денчо
Знеполски и запалените училища в Украйна.
За това особено важно е да ценим, да пом-
ним и да не забравяме онова, което, хора ка-
то Денчо Знеполски направиха, отдавайки
живота си в борбата срещу фашизма“, каза
още Темелков. Темелков припомни, че като
началник щаб на отряда Денчо Знеполски е
бил човекът, който е поддържал връзка с ан-
глийската мисия на майор Франк Томпсън и
благодарение на неговия доклад на Париж-
ката мирна конференция България не губи
територии след войната.

Пламенна реч за живота и делото на Ден-
чо Знеполски произнесоха още доц. Пинкас,
член на Съюза на ветераните от войните на
България, както и полк. Христо Евтимов от
името на Съюза на офицерите и сержантите
от запаса и резерва.

Юбилейни медали от председателя на со-
циалистите за приноса си в борбата срещу
фашизма получиха съпругата на  ген. Зне-
полски – Мария Знеполска, ветераните от
Тръския партизански отряд Борис Гюров,
Кръстьо Джерманов, Георги Дрехарски и ве-
теранът от Радомирския партизански отряд
Милко Попов.

На мястото на родната му къща в с. Ярлов-
ци, запалена и изгорена от фашистите, бе от-
крита паметна плоча на ген. Денчо Знепос-
ки, пред която бяха поднесени цветя и вен-
ци от името на ръководството на БСП.

След честването Михаил Миков посети
традиционния събор в с. Мещица, където се
провежда детски фолклорен конкурс и на
който БСП дава индивидуална награда на
един от участниците.
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П.У.Л.С. в Перник се бори спасяването на майка и дете, жертви на насилие

Лиляна Павлова: До дни ще
бъде пуснат в експлоатация

Лот 2 на АМ „Марица“
Силвия ГРИГОРОВА

„До 2009 година за нито един път в Североза-
падна България няма проект, нито проектна готовност,
за да поискаме европейско финансиране”. Това заяви
министърът на регионалното развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова по Нова телевизия. Тя подчерта,
че до август 2009 година Агенция “Пътна инфраструкту-
ра” разполага с проекти за автомагистралите „Тракия“ и
„Марица“ от 80-те години. ”Още тогава възложихме
проектирането на направлението София-Видин и участъ-
ка Мездра – Ботевград” поясни министър Павлова по по-
вод твърденията, че и второто правителство на Борисов
обръща гръб на най-бедния регион. 

Без пътища няма икономика, няма хляб, няма работа,
подчерта Лиляна Павлова. По повод на коментарите, че
се отпускат средства за пътища от бюджета, тя добави,
че освен за пътна инфраструктура правителството е да-
ло добавки и за Коледа и за Великден.

„Няма достатъчно финансиране за пътищата обаче”,
подчерта регионалният министър  и допълни, че за да е
безопасно се ограничава там където е необходимо и къ-
дето е най-тежък участъкът. Павлова поясни още, че
пътят между България и Сърбия наистина е бил ремонти-
ран, но в момента има свлачища и затова се е разцепил.
Направен е обходен  път, има асфалтирана допълнител-
на лента, така че той не е затворен. След дъждовете и
бедствията, които се случиха има преовлажняване и ак-
тивирани свлачища. По повод спекулациите за качес-
твото на пътя към Връшка Чука,  Лиляна Павлова беше
категорична, че „черният ПР не помага на никого“.

„Едно време е планирано да има Дунав мост 2, но не е
било планирано и проектирано да има път до там. Сега
вече сме го проектирали, но трябват пари”, поясни, ре-
гионалният министър. „Средствата необходими за уча-
стъка Мездра-Ботевград са 340 млн. лв., 800 млн. лева
минимум са необходими за отскок”, подчерта Лиляна
Павлова.

Тя обобщи, че екипите, които в момента работят по ре-
хабилитацията на най-компрометираните участъци от ма-
гистралите, са създали много добра организация и в та-
зи връзка призова за внимание шофьорите по отноше-
ние на високата скорост.

В заключение Лиляна Павлова информира, че се ра-
боти много активно и по завършването на строителство-
то на новите магистрални участъци и буквално до дни
ще бъде пуснат Лот 2 на АМ „Марица“.

ЧЕЗ подкрепя състезанието
„Климатична купа за

европейски предприятия”
Силвия ГРИГОРОВА

 „ЧЕЗ Електро
България“подкрепя
инициативата на со-
фийската енергий-
на агенция – „СО-
ФЕНА”- „Климатич-
на купа за евро-
пейски предприяти-
я“ тази година. Със-
тезанието за песте-
не на енергия за
малки и средни предприятия вече стартира и ще продъл-
жи една година.

Инициативата се провежда в рамките на европейски
проект по програма„Интелигентна енергия Европа“. Цел-
та на конкурса е да бъдат привлечени 300 малки и сред-
ни фирми от 10 страни в Европа и да бъдат стимулирани
да въвеждат енергоспестяващи мерки. Целта е да пос-
тигнат икономии на енергия и чрез тези практики да на-
малят въглеродния си отпечатък.

„В ЧЕЗ вярваме, че енергийната ефективност трябва
да е част от корпоративната социална отговорност на
всяка една компания. Такива програми целят не само да
помогнат за опазването на околната среда, но и да доп-
ринесат за формирането на отговорно отношение у хора-
та и позитивната промяна на стандарта на живот“, каза
Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Еле-
ктро България“.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България активно
провеждат дългосрочна стратегия за енергийна ефе-
ктивност. През 2012 г. „ЧЕЗ Електро България“ подкре-
пи и европейското състезание за пестене на енергия в
домакинствата „Климатична купа за граждани на Евро-
па“, в което се включиха над 150 служители на компа-
нията.

Виктория СТАНКОВА
741 клиенти, от кои-

то 696 са жени и деца,
жертви на насилие, по-
търсили помощ от пер-
нишката фондация
П.У.Л.С. Данните бяха
съобщени на прескон-
ференция по повод по-
редния тежък случай на
майка и дете жертви на
насилие, на които про-
фесионалистите от
Фондация П.У.Л.С.
правят всички възмож-
но да помогнат. В свои-
те усилия те за поре-
ден път установяват,
че координационния ме-
ханизъм за взаимодей-
ствие при работа в слу-

чаи на деца, жертви или
в риск от насилие не ра-
боти ефективно.

Съгласно механизма, в
случай, че сигнал за на-
силие е приет от някой
от органите за закрила
Дирекция „Социално
подпомагане“/Отдел за
закрила на детето, Дър-
жавна агенция за закри-
ла на детето или Ми-
нистерство на вът-
решните работи, той е
длъжен да уведоми за
това останалите неза-
бавно до 1 час от регис-
триране на сигнала,
включително по теле-
фон и факс.

Сигналът се изпраща

в Дирекция „Социално
подпомагане” по нас-
тоящия адрес на дете-
то. Той се проучва в
рамките на 24 часа, след
което отговорният со-
циален работник свиква
по телефон в най-кра-
тък срок работна сре-
ща на мултидисципли-
нарен екип, който
трябва да изработи
план за действие.

Анализите на ДАЗД и
АСП относно прилага-
нето на Координацион-
ния механизъм показ-
ват, че само при приб-
лизително една трета
от случаите на насилие
над деца е бил свикан
координационният мул-
тидисциплинарен екип.

При конкретния пос-
тавен случай, касаещ
жена, страдаща години
наред от психическо ,
физическо и сексуално

насилие, на което в по-
зицията на свидетел е
бил невръстния й син
отново се случва така,
че институциите
трудно организират и
задействат организа-
цията по извеждане на
детето. Техническото
занание за това, че же-
ната и детето са в ог-
раничителен режим от
биологичния баща не но-
си необходимата убеде-
ност за това, че те са в
конкретна заплаха. Пра-
лизиращия страх в пос-
традалата жена не й
позволява тя да каже
истината и да потърси
конкретна помощ, оча-
ква, че предварителна-
та договорка със служи-
телите за „парола” ще
свърши необходимата
работа. Тези думи обаче
трудно се разпознават
и на базата на наложена-

Около 36 000 дeкара със слънчоглед
са засети досега в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Сеитбата на пролетниците в областта про-

дължава. Земеделските производители се
възползват от хубавото време, за да навак-
сат изоставането при сеитбата на пролетни-
те култури. Това информираха от Областна
дирекция „Земеделие” в Перник.

С над 2000 дка са се увеличили площите
с предсеитбена подготовка на царевица за
зърно в областта, през изминалата седми-
ца, в сравнение с предходната. Най-много
площи с тази култура са подготвили стопа-
ните от Брезник- 4 100 дка. Следват общи-
ните: Радомир- 2 800 дка, Земен- 600 дка,
Трън- 230 дка, Перник- 160 дка и Ковачев-
ци- 100 дка. Първи приключиха със сеитба-
та на царевицата за зърно стопаните от Ко-
вачевци, които засяха 100 дка. Стопаните
от Перник също оставиха зад гърба си
сеитбата на царевицата за зърно като тази
година засяха 160 дка. Следват стопаните
от Трън, които последни започнаха да сеят,
но приключиха като засяха 230 дка. Нап-
редват със сеитбата и стопаните от Радо-
мир, които от подготвените 2 800 дка вече
са успели да засеят 2 130 дка. В Брезник
ускориха темповете на сеитбата на цареви-
цата за зърно и успяха да засеят 3 100 дка.
С по-бавни темпове върви сеитбата в Зе-
мен, където до сега са засети 150 дка. До
сега единствено стопаните от Трън са под-
хранили всички засети площи.

 Увеличение на площите с предсеитбена
подготовка има и при маслодайния слън-
чоглед- с почти 8000 дка към 15 май. Най-
много площи с предсеитбена подготовка
има в община Радомир- 21 500 дка. След-
ват стопаните от:Брезник- 12 300 дка, Пер-
ник- 5 500 дка,  Трън- 2 700 дка, Ковачевци-
2000 дка и Земен- 700 дка. До сега най-
много засети площи със слънчоглед има в
община Радомир- 17 925 дка. Следват об-
щините: Брезник- 10 900 дка, Перник- 5000
дка, Ковачевци- 1000 дка,  Трън- 800 дка и
Земен- 300 дка. За сега първи земеделски-
те производители от Брезник са подхрани-
ли всичките засети със слънчоглед площи.
Трънските стопани са наторили над 90 на
сто от засетите площи.

Болници чакат пари от касата
Зоя ИВАНОВА

След като завчера Надзорният съвет на НЗОК взе решение 146
болници да получат увеличение на бюджетите си с около 15 млн. лв.,
се оказа, че това не е окончателният брой на лечебните заведения,
които ще вземат повече пари.Управителят на  НЗОК д-р Глинка Коми-
тов съобщава пред здравен сайт, че се подготвя още един списък с
болници, които искат допълнително финансиране. Той информира, че
до момента молби са подали 76 лечебни заведения, но уточнява, че
тази цифра не е окончателна, защото към списъка могат да бъдат до-
бавени още или някои да отпаднат.

Оперативното ръководство на касата ще предложи за допълнител-
но финансиране само тези болници, които са мотивирали своите ис-
кания. Според прогнозата му, за да се удовлетворят исканията на те-
зи болници, ще бъдат необходими около 50 млн. лв. Реално отпусна-
тата сума обаче ще е много по-малка, смята шефът на НЗОК.

Вероятно надзорът на институцията ще разглежда въпросните
предложения на 25-ти май.

Лимитите още са актуални
Зоя ИВАНОВА 

Определението на ВАС от 13.05.2015 за спиране на текстове от ме-
тодиката за заплащане на болничната медицинска помощ не е око-
нчателно и поради това към настоящия момент не спира прилагането
на обжалваните текстове. Това припомнят в прессъобщение от здрав-
ното министерство, като допълват, че определението подлежи на об-
жалване от Министерски съвет, в качеството му на орган, приел об-
жалваното постановление.

„В законово определения срок Министерски съвет ще предприеме
действия за обжалване пред по-горната инстанция на определението
за спиране на действието на част от текстовете от методиката. До
произнасянето на по-горната инстанция текстовете от методиката ще
продължат да се прилагат“, гласи съобщението.

В Закона за подземните богатства са
отразени разпоредбите на евродиректива

Силвия ГРИГОРОВА
Актуализиран е Законът за подземните богатства, с който се въ-

вежда точно и пълно изискванията на Директива 2006/21/ЕО на Ев-
ропейския парламент и на Съвета на ЕС относно управлението на от-
падъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директи-
ва 2004/35/ЕО.

Промените в Закона за подземните богатства удовлетворяват
направените от Европейската комисия забележки във връзка с
транспонирането на тези изисквания през 2008 г. Той създава прав-
ната рамка за повишаване на ефективността на контрола по изпъл-
нението на договорите за търсене, проучване и добив на подземни
богатства и за подобряване на взаимодействието между контролни-
те органи в тези дейности. Крайната цел е опазването на околната
среда.

Аналогичен законопроект е внесен, но не е приет от 42-ото Народ-
но събрание. С одобряването му от парламента ще бъде прекратена
наказателна процедура срещу България.

та нагласа в общество-
то, че „жервата изби-
ра”.

„Време е да се поста-
ви основен акцент вър-
ху преследването след
наложена ограничител-
на заповед по Закона за
домашно насилие! Време
всеки един казус да бъ-
де разглеждан индиви-
дуално и да се прави ин-
дивидуален план на ор-
ганизация! Време е да се
спре да се търси отго-
ворност само от стра-
на на пострадалите ро-
дители, които в повече-
то на случай под-
крепят решението на
детето да не осъщест-
вява контакти с роди-
теля, упражнил наси-
лие! Време не само да се
слуша, но и да се „чува “
детето!“, каза Екатери-
на Велева, председател
фондация П.У.Л.С.



Рекламно  приложение

Понеделник, 18 май 2015 г., брой 90 /5697/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60
площад  "Кракра  Пернишки”  Бл .14 -Б ,  офис  9 ,  партер /до  сл .  София /

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч
ГАРСОНИЕРИ:

1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена - 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая - 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ - 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана - 22 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., пл., ТЕЦ, таван, мазе, 60 кв.м - 38 000 лв.
2. Център, ет. 1, ТЕЦ, тер., таван - 49 000 лв.
3. Център, ет. 3, 2 тер., 72 кв.м - 45 000 лв.
4. Център, ет. 3, нова кооп., 74 кв.м, с гараж - 33 000 евро
5. Център, ет. 4, ТЕЦ, тер., таван - 45 000 лв.
6. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., среден - 35 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., среден - 25 000 лв.
8. Изток, ет. 2, тх. ТЕЦ, ПВЦ - 38 000 лв.
9. Изток, ет. 6, 2 тер., лукс ремонт - 33 000 лв.
10. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер - 31 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., - 32 000 лв.
2. Проучване, ТЕЦ, 2 тер, ремонтиран ПВЦ - 52 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт - 44 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран - 43 000 лв.
5. Тева, непреходен, 2 тер., ет. 1 - 25 000 лв.
6. Център, ет. 7/н/, ТЕЦ 2 тер., таван, добър вид - 38 000 евро
7. Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 30 000 лв.
8. Ид.ц., ет. 2 ТЕЦ, 2 тер., 98 кв.м
с части от 3 магазина - 53 000 евро
9. Къща, в ниската част над автогарата,
три стаи 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м - 23 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино ет. 7, ТЕЦ, обзаведена - 140 лв.

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

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

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

4. Апартамент, над Автогарата, 45 кв.м - 11 000 лв.

5. Апартамент, Мошино, тх., 2 стаи, тер. - 20 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис до Съда,без тец,130лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 22 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 20 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ. 2, БЛ. ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 46 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
13. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
14.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
 ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
16. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
17. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
19. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 -74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП: 48КВ.М,
ДВОР: 420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. КВ.МОШИНО, 1 ЕТ. ЗП: 67КВ.М, ДВОР: 820 КВ.М - 32 000 ЛВ.
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М -65 000 ЛВ.
4.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000 ЛВ.
5. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300КВ.М - 9 900 ЛВ.
6. С. ДРЕН,  2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
7. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66КВ.М, ДВОР: 2160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
8. С.ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75КВ.М, ДВОР :1 800КВ.М - 32 000 ЛВ.
9. С.КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300КВ.М -20 000 ЛВ.
10. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР:1 000 КВ.М -20 000 ЛВ.
11. С. БУСИНЦИ,  2 ЕТ., ДВОР 400КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600 ЛВ.
12. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150КВ.М, 1 970КВ.М, ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25 ЕВРО/КВ.М
14. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЕДНОСТАЕН И  ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.1 И ЕТ.2

2. ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ,

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 087/8348 459; 089/5215 084

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, 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, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
10. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
11. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
12.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
13. Къщи и апартаменти в Делта Хил
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
17. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
18. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
19. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
20. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
22. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
23. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
24. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
25. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
26. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
27. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
28. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
29. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
30. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
4. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток, топ-

място 
тел. 0887 884 095 и

0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Тристаен, нова обитаема сграда

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

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

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,

модернизиран,ч.обзаведен - 27 999 евро

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

луксозен,обитаем - 54 999 евро

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

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

и гаранционно  пълно обзавеждане -47 900 евро

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

непреходен,подобрения -26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,

ДО БИЛЛА- ИЗТОК –

К У П У В А:

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН

За цена не по-малко  от 500 лв.
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, Димова махала, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 40 000 лв.
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
13. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
14. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
15. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 32 000 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. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.

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

20. Парцел, кв. Стара чешма, 800 кв.м, рег., ток, вода, до къщи- 13 000 лв.

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

22. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

офис:13

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

7. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс - 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.

2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.

3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.

5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС - 22 000 лв.

6. Гарсониера, Тева, ет. 1, тер., преустроена - 19 200 лв.

7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.

8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.

9. Гарсониера, Изток, 45 кв.м, ет. 2, юг, ПВЦ, ремонт - 25 300 лв.

10. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, ремонт - 27 700 лв.

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

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

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

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

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

16. Двустаен, Изток, 66 кв.м, ет. 4, 2 тер., ТЕЦ - 28 000 лв.

17. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 26 900 лв.

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

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

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

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

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

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

24. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
25. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
26. Тристаен, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ - 30 000 лв.
27. Тристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 32 000 евро
28. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
31. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.

32. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 18 500 евро

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
8. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 45 000 евро
11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
12. Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м - 10 000 лв.
13. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
25. Земеделска земя Селищен дол, 11 дка, 5.5 дка

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 200 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ТЕЦ, обзаведена - 180 лв.
3. Двустаен, Център, ТЕЦ, с обзавеждане - 220 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
6. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
7. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
8. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг - 18 000 лв.
2. 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. 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.
2. Тристаен, Център, напълно обзаведен, в добро състояние - 300 лв.
3. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 150 лв.
4. Гарсониера, Пашов, напълно обзаведена - 150 лв.

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
3. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
5. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
6. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
7. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер. - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
6. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт - 35 000 лв.
10. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем.- 29 000 лв.
11. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт- 20 500 лв.
13. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 30 000 евро
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 43 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, подготвен за ремонт - 17 000 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 325кв.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 - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

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

ВИЛИ  И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място - 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над Автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м - 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м - 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра - 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м - 55 000 лв.
6. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел - 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна - 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра - 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация - 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас - 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза - 22 000 лв.
12. Парцел, Мещица, 960 кв.м - 18 000 лв.

 КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център - до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Албените, ет. 6/н/,
асансьор по БДС, - 32 000 лв.
1. Две къщи, до Детска
градина, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
2. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс,
с 7  магазина - 16 000 евро
3. Магазин, Бл. Гебрев,
52 кв.м - 40 000 евро

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

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, Изток, обз. - 170 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обз. - 200 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
6. Гарсониера, Тева, ч.обзавед. - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
8. Луксозни, Тристайни, Центъра, ет. 2, ет. 1 - 300 лв; 350 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 - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 18 май 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

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, ТЕЦ, подобрения - 25 200 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4, 65 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 26 000 евро
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
5. Двустаен, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 евро
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
11. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 32 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
5. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 36 000 лв.
6. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
8. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
9. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
10. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., обзаведена - 250 лв.
3. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.; 330 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
6. Етажи от къщи с отделни вх., и напълно обз., Проучване -400 лв. Варош - 450 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Ид. Център, ет. 8(9),
ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ - 45 000 лв.
2. Тристаен, Изток, ет:1, ТЕЦ, 3

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен Изток, 66, кв.м, ет. 4
ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 42 000 лв. 

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

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

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

Къща, Студена, 2 ет., масивна,

двор: 570 кв.м., всички комуникации

- 38 900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. Здрава къща, Център, тх, пл, сутерен и етаж,
ЗП: 92 кв.м., дв. 300 кв.м., с л.о. - 40 000лв.

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, юг - 15 900 лв.
4. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 32 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Изток, ет. 5, юг., ТЕЦ - 33 000 лв.
6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 50 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 41 800 лв.
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., вътрешен - 38 000 лв.
6. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
7. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
8. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 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. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
5. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
6. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Апартамент, над
Автогарата, 45 кв.м. -
11 000 лв.   

 ПРОДАВА: Тристаен, Ид.ц., ет.
2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и
таван - 44 000 евро

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. 

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

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 тристаен апартамент,
кв. Люлин, София, ет: 3 (6), тец, 84 кв.м.,

2 тер, ПВЦ, ламинат, мрамор, вана,
WC плюс душ, ремонтиран,

тихо изключително комуникативно
място, близо до Центъра, Метрото,

магистрала Люлин, до у-ще и 4 детски
градини, добри съседи,  0889 511 288 и

02 4767 277  (без посредник)
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Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

Давам под наем, охраняемо складово
помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37
20; 60 39 20; 0888/925 348

Давам под наем, партерно помеще-
ние, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св.
св. Кирил и Методий 61, 120 кв.м  - тел.
60 35 74

Новооткриваща се аптека търси да
назначи магистър фармацевт, управител
на аптека, задължително условие
завършено фармацевтично образование
и минимум една година трудов стаж -
тел. 0888/996 575

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

Вашият транспорт Самосвал до 3 тона
- мебели, строителни материали, покъ-
щина, въглища, дърва. Вози всичко пла-
щаш нищо!!! - тел. 0892/023030

Отговорна пенсионерка с препоръки
търси работа за почистване и
поддържане на домове веднъж
седмично - тел. 0898/602 022

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

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

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 Mercedes E220 Cdi Avangard
148 к.с. Седан Дизел 2002 год. 239000
км Автоматична 4 (5) - тел. 0893\459 503

Спешно продавам  Алфа Ромео 1998 г.
бензин, ръчни скорости, сива на цвят,
170 000 км., всичко платено плюс
винетен стикер за 2015 г., 1800 лв. може
коментар по цената или бартер. - тел.
0877/523 572

Продавам  Форд Фиеста 1.3 бензин 94
година, 5 врати, всичко платено, 800 лв.
- тел. 0878/164 217

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

Продавам Скутер Malaguti Madison
Пробег45258 км Кубатура 150 Година
2001 Напълно обслужен. водно охлажда-
не. Сменено масло, филтри накладки.
Платен преглед до 04. 2016г. Валидно
застраховка гражданска отговорност до
06, 2015. мотор и части на YAMAHA. Ре-
довни документи. регистриран. СПЕШНО
- тел. 0887/677 632

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

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

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

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

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 договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-
решително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/19 42 02

Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет.
4, ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена
тер., с алум. дограма, теракот, с обза-
веждане, 19 900 евро /без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

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

посредник/

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

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

представителства, кафе.

разни
50 32 37

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

Колекция есен - зима. Произвеж-
даме бутикови кучешки дрешки ,
размери XS,S,M,L,XL,2XL.На едро и
дребно.Голямо разнообразие от цве-
тове и десени. - тел.0889/317 816

Спортни екипи и клиновеРазмерS,
M, L, XL Свежи пролетни екипи. Ма-
терия полиамид /еластични/. Налич-
ни в 3 десена. Задната страна и ръ-
кавите са черни. - тел. 0899/339 770

Продавам компютър сглобен на
10.01.2015г. Частите са подбрани,
за да се получи една наистина
страхотна машина, която върши
работа за видео обработка,
поддържане на сървъри, играене на
всякакви игри и работа с много
тежки програми. Сървърният
процесор на Intel е повече от
достатъчен за всяка една игра или
програма, от която може да имате
нужда, 16GB Рам с която няма да
имате недостиг, страхотна
видеокарта с 2GB памет и аудио
карта за кристален звук, с които ще
усетите всяка частица от всеки
филм или игра и 2TB Хард

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

Продавам велоергометър не пол-
зван!Измерва пулс,разстояние,изго-

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
СИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНА
(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

рените калорий,време.Размер 50/
80/120см. Осем степени на нато-
варване. - тел. 0894/746 767

Продавам телефон на няколко
месеца,без забележки, в гаран-
ция, с две сим карти и слот за
карта с памет.13 мп. камера,8
ядрен процесор,5 инчов дисплей.
В коплект с телефона има заря-
дно, слушалки и калъф с капак. -
тел.0897/283 878

Продавам  шевна машина
повече информация ще получите
при обаждане на тел. 0898/274
041

Продавам куче порода чао на
1година и 2 месеца добър пазач с
всички ваксини и паспорт - тел.
0894/426 231

Продавам Sony Xperia Z, заку-
пуван от Германос. В отлично
състояние с  следи от употреба.
Работи без никакви проблеми.
Отключен към всички оператори.
Този месец се очаква да получи
ъпдейт до последния Андроид
5.0.Аз съм първи собственик. Пъ-
лен комплкет. Както съм го ку-
пил от магазина. Не приемам ни-
какви Бартери. - тел. 0899/871
995

Агенция за запознаства
“Намерима” - запознаства с цел
приятелство, любов, брак.
Перник, площад Кракра 2 ОББ,
офис 507 - тел. 0898/562 213

ЛИЧНИ

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

В ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НАВ ЗЕМЛИЩЕТО НА
СЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИСЕЛО ЦЕГРИЛОВЦИ,,,,,

ОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪНОБЩИНА ТРЪН
- - - - - ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;ТЕЛ. 0889/623 146;

02/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 98

Фирма "Глобус Билд" ЕООД
търси да назначи,

за базата си в
гр. Батановци, Мотокарист с

документ. За контакти:
г-жа Александрова - 0885007517.

Продавам
тристаен, Изток,

ЕПК,
ул. Ю. Гагарин,

- 49 000 лв.
– тел.

0886/008 898
и

0887/233 551      

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

търси,
сервитьори/ки.
тел. - 076/60 03 63

Строителна
бригада

извършва следните
услуги:

- тенекеджийски
услуги,

- хидроизолация,
- конструкция и

ремонт на покриви
- тел. 0895/996 979
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите

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

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
Област Перник
Дата/Период Времетраене от..ч  до..ч. Населено място
Община Брезник
На 20.05.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  ТКЗС Режанци
На 20.05.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  мах. Бобово общ. гр.  Брезник
Община Земен
На 19.05.2015 г. /09:45 - 11:00 ч./ - Дивля   Мах. бежанска: 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8; Мах. дул. ьова: 1, 2, 3; Мах. жъкова: 1, 2, 3; Мах. ильова: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мах.
милкова: 1, 2; Мах. паунова: 2, 4, 5, 6, 7; Мах. пезул. ярска: 11, 4, 5, 6, 8, 9; Мах. славкова:
1, 11, 13, 14, 16, 17, 2, 3, 4, 9,  бл.   къща

Община Перник
На 18.05.2015 г. /09:00 - 09:05 ч./ -  СТУДЕНА,  общ.  Перник,

ПЕРНИК
На 18.05.2015 г. /09:15 - 09:40 ч./ -  СТУДЕНА,  общ.  Перник
На 18.05.2015 г. /09:40 - 16:00 ч./ -  СТУДЕНА,  общ.  Перник
На 18.05.2015 г. /16:30 - 16:35 ч./ -  СТУДЕНА,  общ.  Перник,

ПЕРНИК
На 18.05.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  СТУДЕНА,  общ.  Перник
На 18.05.2015 г. /06:30 - 07:00 ч./ -  ПЕРНИК
На 19.05.2015 г. /15:30 - 15:35 ч./ - Перник   Блокове На Р-к Тева: бл.

42; Тева: 1,  бл.    19, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, до бл.   40, начална Спирка
На 19.05.2015 г. /15:15 - 15:20 ч./ - Перник   Юрий Гагарин: 1.
На 19.05.2015 г. /16:55 - 17:00 ч./ - Перник   Благой Гебрев: 1, 31а, 33,

33а, 33б, 35в, 36, 36. , 64, 64. ,  65, 65а, 67, 67. , 80а,  бл.    36, до бл.   36, до бл.   62, пред
бл.   36, с/у бл.   36,  бл.    62, 63, албените, зад бл.   64,  бл.    64,  бл.    64, 66, 66б, 67б, до
бл.   64, с/у Супермаркета; Владайско Въстание: 1. ,  1, 1. , 13, 15, 2. ,  бл.    До Стомана,
павилион, ресторант; Воронеж: бл.    2, 3, 4, 5, 6; Изток: 2,  бл.    До  Стомана, павилион,
пред Стомана, с/у Стомана, с/у Ф”стомана”,  бл.    Тп Албена; Стомана: 1,  2. ,  бл.    2;
Ямбол: 1 - по искане на ЕСО

На 19.05.2015 г. /15:00 - 15:05 ч./ - Перник   Благой Гебрев: 1, 31а, 33,
33а, 33б, 35в, 36, 36. , 64, 64. ,  65, 65а, 67, 67. , 80а,  бл.    36, до бл.   36, до бл.   62, пред
бл.   36, с/у бл.   36,  бл.    62, 63, албените, зад бл.   64,  бл.    64,  бл.    64, 66, 66б, 67б, до
бл.   64, с/у Супермаркета; Владайско Въстание: 1. ,  1, 1. , 13, 15, 2. ,  бл.    До Стомана,
павилион, ресторант; Воронеж: бл.    2, 3, 4, 5, 6; Изток: 2,  бл.    До  Стомана, павилион,
пред Стомана, с/у Стомана, с/у Ф”стомана”,  бл.    Тп Албена; Стомана: 1,  2. ,  бл.    2;
Ямбол: 1 - по искане на ЕСО

На 19.05.2015 г. /17:15 - 17:20 ч./ - Перник   Юрий Гагарин: 1.
На 19.05.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Перник   Атанас Накев: 10, 12, 14,

14. , 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. , 29, 31, 8; Владайско
Въстание: 4; Вул. кан: 10, 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев: . 6, 10, 11. , 12, 13, 14, 15. , 16, 16.
, 18, 2, 20, 22, 22. , 23, 24, 24. , 26. , 28, 30, 30. , 32. , 33. , 34, 34. , 36, 36. , 38. , 38А, 4, 40,
40. , 46. , 5, 50. , 62. , 64, 9; Димитър Рибарски: 1, 10, 12, 2, 5, 7, 8; Иван Шишман: 1, 10, 12,
14, 16, 16. , 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Калофер: 2; Кирил Тупанков: 2; Крум Накев: 4; Никифор
Панкев: 1, 3, 3А, 5, 7; Огоста: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Превалец: 14; Стримон: 1,
11, 13, 15, 17, 34, 5, 7, 9; Църква: бл.   ЗАД ЧИТАЛИЩЕТО

На 19.05.2015 г. /17:30 - 17:35 ч./ - Перник   Блокове На Р-к Тева: бл.
42; Тева: 1,  бл.    19, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, до бл.   40, начална Спирка

На 19.05.2015 г. /15:45 - 17:00 ч./ - Перник   Юрий Гагарин: 1.
На 19.05.2015 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Перник   Благой Гебрев: бл.   56, 58;

Хасково: 1,  бл.   1, Б
Община Радомир
На 18.05.2015 г. 06:30 - 07:00 ч./ -  РАДОМИР
На 18.05.2015 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  РАДОМИР
Община Трън
На 19.05.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  с.  Слишовци общ. Трън
На 19.05.2015 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Трън   9ти Септември: 1, 10, 10А,

11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров: 18, 20; Денчо Знеполски: 10, 12,
12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23. , 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Иванов: 1,
10, 14, 8

На 19.05.2015 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  с.  Цегриловци общ. гр.  Трън
На 20.05.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Трън   Вельо Стоянов: 1, 16, 18, 20,

21, 24, 26, 28, 32, 34, 36; Владо Тричков: 1. ; Петко Д.  Петков: 10, 12, 16, 18, 20, 3, 8;
Хараламби Стоянов: 1, 2,  бл.   2, 3

На 21.05.2015 г. /12:00 - 16:00 ч./ -  с.  Бусинци общ. гр.  Трън
На 21.05.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Трън   9ти Септември: 1, 10, 10А,

11, 13, 14, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров: 18, 20; Денчо Знеполски: 10, 12,
12А, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 23. , 27, 27А, 29, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Иванов: 1,
10, 14, 8

На 21.05.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  с.  Студен извор общ. гр.  Трън
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

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

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

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Брезник съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите

лица, че с Решение № 729, Протокол №4 от 30.04.2015 год. Общински съвет Брез-
ник на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 и 124б, ал.1 от ЗУТ
разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПЗ на обособена част от ПИ
№001079, с площ 1000 кв.м по КВС на с. Гоз, община Брезник за обособяване на
терен за изграждане на мандра.

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.
Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано

всеки присъствен ден.
 ОТ  ОБЩИНАТА

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

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

    СЪОБЩЕНИЕ
 На основание чл.101б,  ал.3 от  ЗОП Ви уведомяваме , че Община Перник об-

явявя публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извър-
шване на строително - ремонтни работи на обекти на територията на Община Пер-
ник  по пет обособени позиции”.

Публичната покана е публикувана в Портала на АОП от 15.05.2015г. с ID  9041778
.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Брезник съгласно чл. 124 б, ал.2 от ЗУТ обявява на заинтересованите

лица, че с Решение № 730, Протокол № 4 от 30.04.2015 год. Общински съвет
Брезник на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.124а, ал.5 и 124 б, ал.1 от ЗУТ
разрешава изработването на проект за обект: ПУП-ПЗ на обособена част от ПИ
№069022, част от отдел 9, подотдел 3 в землището на с.Ребро с площ 400 кв.м., с
начин на трайно ползване – дървопроизводителна площ, без промяна на пред-
назначението, за разполагане на мобилна базова станция

С решението е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ.
Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ” и може да бъде прегледано

всеки присъствен ден.
  ОТ  ОБЩИНАТА

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ   ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

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

ЗАПОВЕД
№ 826

гр. Перник 14.05.2015 г.
 На основание чл. 44,  ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на

селскостопанското имущество /ЗОСИ/ и във връзка с осигуряване на необходимите
количества груби фуражи за изхранване на селскостопанските животни,

НАРЕЖДАМ:
Да се преустанови считано от 18.05.2015 г. пашата на селскостопанските животни

в ливади, подлежащи  на коситба, собственост на физически и юридически лица
на територията на Община Перник.

Заповедта да се публикува в местния ежедневник и в интернет страницата на
Община Перник и се обяви на видно място в сградата на общинската
администрация и в кметствата на Община Перник.

Заповедта да се изпрати на кметовете и кметски наместници за сведение и
изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Евелина Манчева - зам. кмет
на Община Перник.

инж. Иван Иванов
Кмет на Община Перник

Мавродиев: Списъкът с посетители на Василев е компромат
"В тази т. нар. тетрадка или "списък за гости" има заличени полета, моето име е нанасяно

върху коригирани с коректор полета, има много странни неща от типа на срещи в събота и
неделя, каквито аз никога не провеждам и това цялата държава го знае, има срещи на дати,
в които аз отсъствам от София и от страната и т.н... 99% от това, където фигурира моето име,
е абсолютен фалшификат, нескопосан компромат, сглобка, чиято основна цел е да бъда
компрометиран аз и ръководената от мен институция". Той добави, че в един от случаите
било посочено, че е влязъл в сградата с охрана, каквато никога не е ползвал и това
потвърждавало факта, че става въпрос за "едно активно мероприятие в стил Държавна
сигурност и пълен фарс". Веднага след разпространяването на списъка Мавродиев заяви,
че няма да влиза в в оправдателен режим, защото задължителна част от работата му е да
провежда такива срещи. Той призна, че се е срещал с Василев - служебно, както в неговия
офис, така и в сградата на КФН. "Г-н Борисов съм убеден, че знае и е напълно наясно с
моята почтеност, както и цялата държава знае, че Стоян Мавродиев има две неща, които са
безспорни – първо, дори и най-големите ми врагове не са оспорвали моя професионализъм
и второ, никой никога до момента не си е позволявал да се съмнява, че Стоян Мавродиев
може под някаква форма да е зависим или корумпиран. Аз се гордея с това, че съм почтен
човек", добави той. Междувременно зам.-председателят на АБВ Румен Петков заяви в
отговор на въпрос пред Нова телевизия, че не е взимал пликове от Цветан Василев. Той
подчерта, че е по-интересно кои са лицата, които ги няма в списъка с гости на банкера.  „В
ТV7 има един подземен паркинг, където си влизат коли и не се водят такива списъци. Аз
съм влизал през главния вход с ясното съзнание, че това се отбелязва”, уточни бившият
министър, като подчерта, че той самият не е влизал никога в този гараж. И добави, че
никога не е крил, че се познава с Василев - напротив. "Днес е много модерно да се
разграничиш от него, да докажеш, че сте се видели случайно и въпреки волята си, и грубо
казано да го „цапардосаш”, заяви още Петков, като изтъкна, че не смята за престъпление
някой да отиде да се види с банкер, с бизнесмен или с журналист. След като преди два дни
заяви, че са говорили най-вече за федерацията по мотоциклетизъм, на която е председател,
днес той разкри, че е коментирал с Василев и „неподходящия политически проект”, с който
е бил ангажиран бизнесменът, а именно - проектът на Николай Бареков.  Междувременно
председателят на парламентарната комисия за КТБ Десислава Атанасова от ГЕРБ заяви
пред БНР, че нито тя, нито членове на семейството й са имали сметки в КТБ и беше
категорична, че няма да попадне в списъци за посещения и вложители.
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З А П О В Е Д
№ РД-76

гр. Земен 13.05.2015 год.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска-

та собственост, глава X/XI от Наредбата за придобиване, стопанисване
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Земен, във
връзка с Решения на Общински съвет-гр.Земен

 Н А Р Е Ж Д А М :
Да се проведе публичен търг с трайно наддаване за продажба на обект

– частна общинска собственост, както следва :
1.Обект, представляващ ПОМЕЩЕНИЕ със ЗП 9,00 кв.м., с предназначе-

ние „ За трансформаторен пост ” , находящо се в УПИ VIII , кв. 30 по пла-
на на с. Пещера , Община Земен, област Перник , при граници на имота :
север -  ПИ  № 238011-Нива на Н-ци Георги Илиев Попов , изток – път Зе-
мен – Дивля , юг -  ПИ № 238011-Нива на Н-ци Георги Илиев и запад - ПИ
№ 238011-Нива на Н-ци Георги Илиев Попов. Актуван с АОС 989/
18.02.2015 год., при начална тръжна цена 1 056,38 лв.(хиляда петдесет и
шест лева и тридесет и осем ст.) без ДДС , съгласно изготвена оценка
от лицензиран оценител;

Условия за участие в търга :
1.Заявление за участие по образец – приложено в тръжната докумен-

тация , което се попълва от кандидата и се представя ;
2.Декларация по образец – приложена в тръжната документация , коя-

то се попълва от кандидата и се представя ;
3.Документ за самоличност – копие ;
4.Когато се участва чрез пълномощник  - нотариално заверено изрич-

но пълномощно за участие в процедурата ;
5.Документ за закупени тръжни книжа – издава се при внасяне на сума-

та в касата на Община Земен и съдържа :
6.Документ за внесен депозит ;
6.1.Имената на лицето, което е извършило плащането и ще участва в

търга;
6.2. Наименованието и местонахождение на имота, за който ще уча-

ства в търга ;
7.Копие от съдебното решение за регистрация на участника – завере-

но и удостоверение за актуално състояние и /или копие на булстат –
тези документи се представят при условие , че лицето е регистрирано
по Търговския закон ; /за ю.л./

8.Оферта ;
9.Удостоверение от отдел ” Местни данъци и такси ” към Община Зе-

мен , от което да е видно , че няма задължения към Община Земен;
10.Служебна бележка от звено ” Общинска собственост ” към Община

Земен , от което да е видно , че няма задължения за неплатен наем и кон-
сумативи;

11. Удостоверение от НАП за липса на задължения.
Време и място на провеждане – 01.06.2015 г. от 10,00 ч. в Заседателна-

та зала на Община Земен . За имота се закупува тръжна документация.
Тръжната документация , съдържаща информация за обекта и изисква-
нията към кандидатите , таксата се заплаща в касата на Община Земен
за сумата от 15.00 лв. и се получава в структурно звено „ Общинска
собственост ” .

Документите за участие се подават до 17,00 ч. на 29.05.2015 г. в дело-
водството , при Община Земен , където се завеждат с входящ номер и
се отбелязва часа на подаването им .

Депозитна вноска в размер на 10%  от първоначално обявената  цена
се внася по сметка  BG08STSA93003300610701, банка ДСК в срок до 29.05.
2015 г.

При не явявавне на кандидати се определя търг с начало – 10,00 ч. на
08.06.2015 г., който ще се проведе в ” Заседателна зала ” – Община Зе-
мен .

Документите за участие се подават до 17.00 ч. на 05.06.2015 г. в дело-
водството , при Община Земен , където се завеждат с входящ номер и
се отбелязва часа на подаването им .

Депозитната вноска , за отложения търг , в размер на 10% от обяве-
ната цена се внася по сметка BG08STSA93003300610701 в срок до
05.06.2015 г.

Търга се провежда по ред и условия на глава X/XI на Наредба за придо-
биване , управление и разрпореждане с общинско имущество съдържащи
се в тръжната документация .

Подготовката и организацията на търга да се извърши от структур-
но звено „ Общинска собственост  ” .

За резултатите от търга да се състави протокол , който да ми се
представи  за одобряване . С настоящата заповед утвърждавам  тръж-
ната документация и условията за оглед на обектите .

Заповедта да се обяви публично и сведе до знанието на заинтересова-
ните лица за сведение и изпълнение .

Съгласно чл. 62, ал.1 от НПУРОИ , Заповедта да се публикува в местен
ежедневник , най - малко 14 дни преди датата на търга , както и извлече-
ние от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общинската
администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване .

ДИМИТЪР СОТИРОВ ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител /ЗДСл/, във връзка с
чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни

служители и Заповед РД- 40/ 14.05.2015г. на Директора на РИОСВ-Перник

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
I. За длъжността старши експерт “ Управление на отпадъците и опазване на

почвите”, в дирекция “ Контрол и превантивна дейност”, отдел“Контрол на
околната среда”, направление “  Управление на отпадъците и опазване на почви-
те”

II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1/ Висше  образование, степен  бакалавър; специалност: химични науки, еколо-

гия, технически науки, икономика
2/ професионален опит- 1 година или ранг  V младши
1.   Дейности, свързани с  осъществяване на контрол по прилагане на ЗУО в об-

щини и обекти на територията на РИОСВ-Перник;
2.   Дейности, свързани с обработване и анализиране на информация по управ-

ление на отпадъците;
3.    Дейности, свързани с контрол на депата и начина на депониране на произ-

водствени и битови отпадъци;
4.  Дейности, свързани с осъществяване контрол на общините по управление

на отпадъците;
5.  Дейности, свързани с проверки по сигнали и жалби на граждани и комплексни

проверки на контролираните обекти;
6.   Административно-наказателна дейност, свързана със съставяне на актове

по ЗООС и ЗУО по установения ред.
 Граници / от-до/ на заплатата определена за длъжността: от 380- до 1300лв.
IV. Допълнителни изисквания към уменията на кандидата:
1/ Умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуника-

тивни умения;
2/ Компютърна грамотност- работа с MS Office, eлектронна поща и Internet,

правно – информационни продукти;
3/ Предимство са познания в областта на екологичното законодателство;

подготовка и провеждане на екологични събития и кампании, предоставяне на
информация на медиите и обществеността; осигуряване на връзки със средс-
твата за масово осведомяване; владеене на английски език и притежаването на
свидетелство за управление на МПС.

V. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
VI. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят са

1/ Заявление за участие в конкурса( Приложение №2 ) към чл.17, ал.1 от Наредба-
та за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2/ Декларация по чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни
служители;

3/ Автобиография;
4/ Копие от документ за завършено висше образование;
5/ Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професио-

налния опит- ако има такива  (трудова, осигурителна и/ или служебна книжка);
6/ Други документи, удостоверяващи опита и квалификацията по преценка на

кандидата;
VII. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощ-

ник в сградата на РИОСВ- гр.Перник, гр.Перник, ул. “Благой Гебрев” №15, ет.1. До-
кументите се приемат 10 дни след датата на публикуване на обявата на същия
адрес всеки работен ден от 09.00ч. до 17.30 ч. в деловодството на инспекцията.
Приложенията към чл.17 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни
служители могат да се получат от електронната страница на Административ-
ния регистър.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса, ще се об-
явяват на информационното табло в сградата на РИОСВ- Перник и на интернет
страницата на инспекцията:  http://www.pk.riosv- pernik.com/

 лице за контакт: Анелия Никифорова –
     главен експерт  “Човешки ресурси”

                телефон – 076/67 04 02

Горски служители спасиха тежко
 ранен 17-годишен велосипедист
17-годишен младеж e с тежка травма след падане с велосипед край Благоевград.

Горски служители, станали свидетели на инцидента, са го откарали в болница.
Инцидентът е станал окло 19.50 часа снощи на пътя от село Хърсово към Бла-

гоевград, предаде "Фокус".
Пострадалият тежко младеж, заедно с негов приятел, предприели разходка с ве-

лосипедите си до селото, намиращо се на 8 км над областния град. След което се
спуснали обратно по стръмния път от селото към парк "Бачиново" и Благоев-
град. Пътят в началото на спускането, в продължение на километър, е стръмен,
с два остри завоя и отвесен скат отляво.

Непосредствено след двамата колоездачи се движел джип със служители на
ДГС-Благоевград, които видели как 17-годишнното момче излиза от пътя, прем-
ята се през кормилото на велосипеда и се търкаля по ската надолу.Служителите
на горите веднага се спуснали по стръмния скат и изнесли на пътя пострадало-
то момче, след което го транспортирали до Спешно-приемно отделение на
МБАЛ-Благоевград.

Дежурният служител в спешното отделение уточни, че пострадалият колоез-
дач е бил приет с охлузвания и не можел да движи краката си. След направените
му изследвания в отделението по Образна диагностика е установено, че има счу-
пени прешлени..

Тавмата е сериозна и има опасност за живота на младежа, заради това той е
транспортиран в УМБАЛСМ "Пирогов". Оттам съобщиха, че той е бил опериран
по спешност, но състоянието му остава сериозно Той е приет с неподвижност
на долните крайници.
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Миньорци спечелиха с 3:1 срещу „Виктория волей”

Страницата подготви Яне Анестиев

Денят на спорта приключи
с демонстрации и мажоретки

Тридневните тържества по повод деня на
спорта приключиха внеделя с демонстра-
ции пред Двореца на културата. Тази част
от събитията беше открита от заместник-
кмета д-р Адриан Симеонов, а оснвният
двигател на проявите ,спортният експерт в
общината Десислава Стойова се грижеше
за цялостната организация на демонстра-
ционната част. Събралите се пред Двореца
видяха два мажоретни състава – гости от
Дупница и 6-то СОУ, демонстрации по джу-
до , самбо и сумо на СУ „Олимпиец”, по
таекуон-до и канго-джъмп на СК „Калоян
Ладимекс” и по таекуон-до  на Клуб по бой-
ни спортове „Перник”. Пред Двореца бяха
наградени и победителите в турнира по
стрийтбол, който течеше в зала „Кракра”

Юношите на ЦСКА надвиха “Миньор”
Юношите старша възраст на ЦСКА надвиха с

2:0 връстниците си от „Миньор” без да им дадат
особени шансове на стадиона в Перник. През
цялото време гостите превъзхождаха, а
перничани така и не стигнаха до голово
положение. През първото полувреме
равенството беше удържано, но още  две минути
след подновяването на играта Иван Ангушев се
възползва от една грешка на вратаря на
домакините, който проспа едно далечно
центриране, закъсня с излизането и беше
елиминиран с удар с глава с гръб към вратата,
за да стане резултата 0:1. Въпреки опитите на
миньорци да изравнят, гостите си останаха
много по-ефективни в атака и в 71-та минута
резултатът стана 0:2. Нещата можеха да имат
много по-неприятно цифрово изражение за
домакините ако не бяха….гредите на вратата,
защитавана от миньорци, които на три пъти
помогнаха топката да не спре в мрежата. 

В съботния след
обед в зала  „Христо
Ботев” се изигра пле-
йаута за определяне
на последния уча-
стник в Суперлигата.
Мачът противопос-
тави „Миньор” и
втория от Висшата
лига, „Виктория во-
лей”. Двата тима
имаха различна игро-
ва подготовка- плов-
дивчани играеха мач
след мач в плейфите
на втория волейболен
ешелон, голяма част
от тях са участници
и в юношеския нацио-
нален отбор, докато
перничани нямаха
официален мач от ос-
ми март,а и трени-
ровките им поради на
практика аматьор-
ския статут на от-
бора, не се отличава-
ха с желязна редов-
ност. Мачът започ-
на  доста оспорвано
и първата  почивка
дойде при 8:6 за ми-
ньорци. Разликата се
запази до 12:10, тога-
ва последваха блок на
Захари Николаев и
две атаки в аут на

волейболистите на
„Виктория волей” и
разликата стана 15:10
за миньорци. При 19:15
Димитър Стаменов
направи точка от сер-
вис за 20:15. Волейбо-
листите от Пловдив
направиха 19:22, ,след
което последваха две
поредни точки на пер-
ничани за 20:24. Въпре-
ки двете точки за про-
тивника, до обрат не
се стигна,за да прик-
лючи гейма с 25:22 след
атака на Захари Нико-
лаев.

Вторият гейм започ-
на с размяна на вода-
чеството, първо 5:3
за „Миньор”, после 7:5
за „Виктория волей”,
след това 8:7 за „Ми-
ньор” и т.н. При 9:11
настъпиха моменти-
те, които решиха из-
хода на гейма. Първо
след силен сервис на 
Мартин Симеонов и
блок на Любослав Си-
меонов стана 9:12.
След това Стефан
Иванов сбърка атака-
та за 9:13. Последваха
две точки от сервис
за 9:15 и разликата ве-

че беше трудна за
стопяване. В края на
гейма  пловдивчани
съвсем се объркаха, за
да се стигне до 10:22
в тяхна вреда. До края
на гейма волейболис-
тите на „Виктория
волей” се отличиха
всичко на всичко с
един добър сервис на
капитана Ивайло Ива-
нов, който им донесе
директна точка, но
това не можеше да

промени изхода на гей-
ма, който приключи с
убедителното 25:13 в
полза на „Миньор”.

В третата част 
нещата започнаха ло-
шо за миньорци, кои-
то още в самото на-
чало на гейма отстъп-
ваха с 2:6. Нещата
стигнаха до 16:8 за
пловдивчани и вече
стана ясно,че развоя
на този гейм трудно
може да се обърне.
Старши-треньорът
на „Миньор” Румен
Златанов  пусна в игра
на мястото на основ-
ния разпределител Ди-
митър Стаменов Вик-
тор Костадинов, сме-
ни Камен Каменов с
Владислав Божиков, не-
щата се поизравниха,
но геймът приключи с
25:19 в полза на „Вик-
тория волей”.

В четвъртата част
миньорци излязоха дос-
та мобилизирани,
твърдо решени да не
позволяват нещата да

стигнат до тайбрек, в
който може да се слу-
чи всичко. Частта за-
почна точка за точка,
при 3:3 хубава контра
на Владислав Божиков
даде първата предни-
на за „Миньор” за  5:3.
Разликата постепенно
набъбваше, за да стиг-
не до 13:8, 16:10, 23:15
и крайното 25:18, кое-
то оформи и победа-
та с 3:1 за „Миньор”, -
достатъчна, за да ос-
тане отбора в първия
волейболен ешелон.  В
залата имаше около
150 фенове, повечето
от София, с изключе-
ние на петнайсетина
перничани, начело със
заместник-областния
управител Илинка Ни-
кифорова и президен-
та на клуба Петър
Първанов. Обидно ма-
лък интерес от Пер-
ник към единствения
представител на спор-
тните игри, който се
състезава в най-вис-
шата лига.



 С бляскав концерт КО „Орфей” отбеляза 40- годишния юбилей
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Животът е преходен, изкуството е вечно, каза диригентът Райчо  Христов

Криминално проявен без
книжка зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен бе пипнат от слу-

жители на реда от Районното управление
на МВР в Брезник да кара без книжка.

По време на специализирана полицей-
ска операция, служителите на реда
спрели за проверка близо до брезниш-
кото село Велковци лек автомоболи
«Фолксваген Голф». Зад волана на во-
зилото е бил 55-годишният Стоян М. от
пернишкото село Кладница. Униформе-
ните установили, че мъжът не само шо-
фирал без свидетелство за правоуправ-
ление, но и никога не е притежавал та-
къв документ. Като капак на всичкож се
оказало, че това не е първата му прос-
тъпка по отношение на Закона за движе-
ние по пътищата – той и друг път бил
хващан на кара кола без книжка. Клад-
ничанинът е познат на органите на реда
и с множество кражби.  Срещу него е
започнато е бързо производство.

В ПРИРОДАТА ПРАЗНО НЯ-
МА. АКО НЕЩО ИЗЧЕЗНЕ

НЯКЪДЕ, ТО СЕ НАМИРА
ДРУГАДЕ. Последните ста-
тистически данни за демогра-
фията показват, че Перник е

сред модерните градове на България,
които се стопяват всяка година. Сред още
по - модерните обаче е Земен, който беле-
жи прираст, барабар с такива колоси като
София, Пловдив и Варна. Ти да видиш!
Ето кое е привлекателното място за жи-
веене, както обичат да казват местните
управници преди избори. Глухата провин-
ция се оказа не толкова глуха. Дали от
климата, дали заради носталгията, дали
заради изборите, обаче Земен расте, а си-
гурно и не старее. Бас ловим, че новите
попълнения са в активна младежка въз-
раст, които ще дадат нова визия на град-
чето така, че да стои в списъка на богопо-
мазаните поне до следващото преброява-
не.

НЕВЕДОМИ СА ПЪТИЩАТА ПОЛИ-
ЦЕЙСКИ. СМЯНАТА НА ПЪРВИЯ ПО-
ЛИЦАЙ НА ПЕРНИК поразбуни духове-
те, ама само лекичко. И да питаш няма
кой да ти каже. Най - компетентна по въп-
роса е самата вътрешна министърка Рум-
яна Бъчварова, ама да изкопчиш от нея
информация е пълен абсурд. Затова никой
не смее да я пита. В силовото ведомство
нещата никога не стават насила. Всичко е
по целесъобразност, в която са посветени
малцина. Понеже министерството е вът-
решно, и нещата са си вътрешни. Кадрите
може да са външни за областта, но са вът-
решни за системата. Точно като при прес-
тъпниците - едни са вътрешни, други гас-
трольори, но в крайна сметка една работа
вършат. За която винаги разбираме след
като са я свършили.

ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА ДОЙДЕ В
ГИГИНСКИЯ МАНАСТИР, АМА ЧУДЕ-
САТА БЯХА СЕДМИЦА ПО - РАНО.
Колкото и да е лечебна, тя не можа да съ-
бере повече  миряни от ония, които целу-
наха ръка на живата икона на България,
когато откриваше пътя до Светата обител.
В своеобразното състезание между тия
две икони победителят е ясен. Чудото се
получава по друг начин и хубавото е, че
свещениците от Гигинския манастир от-
давна са го осъзнали, та комбинират и
двата вида чудеса.

соките Ви творчески
достижения. Перник
се гордее с богатс-
твото на талантли-
ви и успешни хора и
Вие сте едни от тях».
В поздравлението си,
по повод юбилея, Ире-
на Соколова заяви
„Перник и перничани
с основание се гор-
деят с камерния ор-
кестър „Орфей”, за-
щото той се е дока-
зал както на българ-
ската, така и на меж-
дународната сцена с
професионализма на
своя диригент и ор-
кестранти”.Тя поже-
ла на камерната фор-
мация много творчес-
ки успехи и още дълги
години да се радва на
любовта на своята
публика. От създава-
нето на Камерен ор-
кестър „Орфей” до
днес негов диригент
е Райчо Христов. Той
завършва Музиклна-
та академия в София
през 1973 год., спе-
циализира във Ваймар
при проф. Игор Мар-
кевич и в Залцбург
при проф. Уолтър Уе-
лър. Благодарение на
уменията на маестро
Христов да вдъхнов-
ява и сплотява оркес-
трантите, КО”Ор-
фей” е сред водещи-
те камерни ансамбли
в страната. Той е нап-
равил много междуна-
родни концерти в Хо-
ландия, Германия,
Полша, Норвегия, Ру-
сия и Гърция. По ини-
циатива на камерния
оркестър, в Перник
се провеждат ежегод-
но ноемврийски музи-
кални дни, а от десет
години и Междунаро-
ден конкурс за млади
изпълнители на кла-
сически музикални ин-
струменти. В “Ор-
фей” са свирили Вла-

Руското изпрати абитуриентите си с голям концерт в ОДК
Виктория СТАНКОВА

СОУ “Д-р Петър Берон” изпрати абитуриентите от
випуск 2015 г. с голям концерт в  ОДК. Ръководство-
то на училището отличи всички випускници. Всяка
една категория бе индивидуална и включваше оно-
ва, с което се помни всеки ученик. Абитуриентите
бяха поздравени от директора на училището Севда-
лина Димитрова.

С много настроение и бурни аплодисменти бяха
посрещнати талантите на училището, които направи-
ха невероятно свеж и естетски спектакъл, с който
поздравиха дванайсетокласниците.

На сцената се вихриха народни  танци в изпълне-
ние на ансамбъл „Граовче”, изящните балерини от
балет „Вая”, талантливи певци и танцьори от различ-
ни класове в училището, а  най-сладък бе поздравът
на  малките красавици от първи клас. Кулминацията
на близо двучасовия концерт бяха изпълненията на

абитуриентите- рапърът Християн Йорданов, Волен Пламенов, китаристката Хриси и талантливата Николета Станой-
кова, която получи специален приз за заслуги към училището.

Беронци изпратиха своите абитуриенти на патронния си празник.  На 19-ти май се навършват 21 години, откакто
училището с разширено изучаване на чужди езици приема за свой патрон автора на “Рибния буквар” – Д-р Петър
Берон. Кръстник на училището става Петър Константинов, потомък на бероновия род, виден общественик, създател
на организацията “Мати Болгария”.

Виктория СТАНКОВА
С бляскав  концерт

отбеляза своя 40-го-
дишен юбилей Камер-
ният оркестър„Ор-
фей”. „Благодаря на
всички управленци и
сега и през миналите
години в Перник – те
винаги са подкрепяли
нашия оркестър.
Всички те са били с
пълното съзнание, че
правят нещо добро и
дължат това на Пер-
ник. Мисля си, че ни-
що не бих променил в
живота си за тези го-
дини. Ако мога да вър-
на времето назад, пак
бих направил същото.
Иска ми се тази вечер
да остане за пернича-
ни като вечер в коя-
то се е случило нещо
красиво, което да ос-
тане в сърцата им.
Изкуството е вечно,
животът е кратък.

Трябва да правим
винаги неща, които
си заслужава другите
след нас да запазят и
надградят”. С тези
думи, развълнуван,
маестро Райчо Хрис-
тов, се обърна към

множеството гости и
приятели, които бяха
дошли да засвидетелс-
тват своето възхище-
ние към камерната
формация.

На тържеството,
по повод юбилея, при-
състваха: кметът на
Перник Инж. Иван Ива-
нов, областният упра-
вител на Перник- Ире-
на Соколова, председа-
телят на Общинския
съвет- Милан Мила-
нов, директорът на

Общински комплекс-
Дворец на културата-
Петьо Фетфов, об-
щински съветници,
представители на кул-
турни институти,
приятели и почита-
теи на класическата
музика. Подобаващо
място в празничния
концерт на Камерен
оркестър „Орфей”
имаше дуото проф.
Ангел Станков и Йо-
сиф Радионов. „Перник
може да се гордее с то-
зи камерен оркестър, а
той успешно може да
представи града как-
то на българска, така
и на международна сце-

на”, заявиха двамата
виртуози. В поздра-
вителния адрес към
диригента и оркес-
трантите на КО”Ор-
фей”, който прочете
Иван Иванов, се каз-
ваше:„Със своята
безкористна и всеот-
дайна работа, със
своя ентусиазъм, зна-
ния, умения и любов
към изкуството Вие
градите безспорния
авторитет не само
на Двореца на култу-
рата, но и на нашия
град. Развитието на
духовността и кул-
турата на Перник са
във Ваши ръце. Не
всеки може да завла-
дее публиката със
своите способности,
да я заплени с очаро-
ванието на своите
творчески умения. А
вие го правите! Уве-
рен съм, че посреща-
те празника си с
чувство на удовлет-
ворение. Приемете
искреното ми възхи-
щение от достойно
извървяния път!
Поклон пред Вашия
завиден талант и ви-

димир Лазов - концер-
тмайстор в Хано-
вер,Кеворк Марди-
росян - професор в
САЩ по цигулка, Зе-
фира Вълова - из-
явява се предимно 
във Франция и Холан-
дия, Пламен Пенев,
Христо Паскалев и
други. На концерт в
Залцбург възрастен
мъж дошъл специално
да чуе българския ор-
кестър. Англичанин
пък признал, че се раз-
плакал след изпълне-
нието им на камерна
симфония на Шоста-
кович. Пернишкият
“Орфей” има издаде-
ни една грамофонна
плоча и четири ком-
пактдиска, три от
които в чужбина.
Пернишкият “Ор-
фей” се вписа трайно
в културния календар
на града Близостта
до София може да се
разглежда двояко - от
една страна, столи-
цата дава тонус и за-
пазва висока музикал-
ната артистична
кондиция на състава,
като го захранва ви-
наги с добри музикан-
ти, в същото време
много бързо ги отне-
ма, защото изтъне-
лият бюджет на об-
щина Перник не може
да овъзмезди труда
им, споделят оркес-
трантите. Утвърден
като ковачница на
кадри, Пернишкият
камерен оркестър се
вписа трайно в кул-
турния календар на
града. По инициатива
на “Орфей” тук се
провеждат ежегодно
ноемврийски музикал-
ни дни, а от десет го-
дини и Международен
конкурс за млади из-
пълнители на класичес-
ки музикални инстру-
менти.


