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Парижките
потайности

Духът на министъра на кул-
турата Вежди Рашидов продължава да се раз-
двоява между Париж и София в някакъв опит
да намери покой под златната маска на Севт.
Това злато, дето го предложихме в Меката на
културата и цивилизацията, разби сънища-
та не само на мастития скулптор с лулата,
но и на цялата ни културна общност по све-
та и у нас. Сякаш наистина това съкровище е
омагьосано и всяко негово изнасяне извън
пределите на България влече националния ни
имидж към някаква гробница.

Не за гордост, а за унижение са историите,
които се развъртяха около безценните исто-
рически богатства. Както повелява българ-
ската байганьовска традиция трябва да из-
лезеш извън Родината, за да ти блесне прос-
тотията. Не че у нас можеш да я скриеш, ама
в Париж е по-ефектно.

Крамолите около наши участници в кул-
турната програма, съпътствала изложбата,
я превърнаха в некултурна. Буквално и срам-
но. Вместо да обяснява на света че имаме ис-
тория като никоя друга европейска държава,
Вежди влезе в режим на раздаване на правосъ-
дие спрямо талибаните на българската кул-
тура.

Заедно със златото, изнесохме в Париж и
жълтините си. Които вмирисаха парижките
потайности със запазения аромат на “бъ-
лгарската роза”.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
С всеки изминал

ден атмосферата
около съдбата на об-
щинското търгов-
ско дружество „Тро-
лейбусен тран-
спорт” става все
по-гореща. В петък
страстите достиг-
наха точката на ки-
пене заради писмо-
то, което перниш-
кият градоначалник
Иван Иванов е из-
пратил до лидера на
КНСБ в региона На-
таша Ангелова и на
синдикалната орга-
низация в дружес-
твото Валентина
Пантева. Кметът ги
уведомява, че
трябва да пре-
местят мястото на

Иззеха канабис и амфетамини
от 18-годишен перничанин

протеста в град-
ския парк, тъй като
около сградата на
общинската и облас-
тната администра-
ция текат строи-
телно-рементни дей-
ности по проекта
„Зелена и достъпна
градска среда” и е
възможно някой от
протестиращите да
пострада.

На свой ред  пред-
седателят на Регио-
налния съвет на
КНСБ Наташа Анге-
лова и председател-
ят  на синдикалната
организация на
КНСБ  при тролей-
бусното дружество
Валентина Пантева
са депозирали уве-
домление до общин-

Туристическа агенция

Посока.ком
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- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации
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ската управа, че все-
ки ден, от 17-ти ап-
рил нататък, от 10
до 17 часа синдика-
тът ще провежда
протестен митинг
под надслов „Не на
унищожаването на
„Тролейбусен тран-
спорт” ЕООД”,   в
който протестира-
щите ще бъдат ми-
нимум 120 души. Ра-
ботниците искат
оставката на градо-
началника, упреквй-
ки го в бездействие
по отношение съд-
бата на дружество-
то и липсата на нав-
ременна намеса от
страна на общинска-
та управа.

Любомира ПЕЛОВА
Криминалисти от

пернишката Облас-
тна дирекция на МВР
намериха и иззеха ка-
набис и амфетамин
от 18–годишен перни-
чанин при акция, про-
ведена преди ден от
служители на сектор
„Противодействие
на криминалната прес-
тъпност”. Служите-
лите на реда спрели за
проверка младежа, при

Променлива
облачност

Столичанин с близо
3 промила зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Бързо полицейско производство за шо-

фиране на МПС след употреба на алкохол е
започнато от пернишки полицаи в края на
миналата седмица.

В четвъртък късно вечерта, на пътен възел
‘’Даскалово’’  в областния град, патрулен
екип на  Второ районно управление „Поли-
ция” проверил 46-годишения столичанин
В.Н., който управлявал лек автомобил ‘’Шко-
да Фелиция’’ със софийска регистрация.
При изпробването му с техническо средство
за употреба на алкохол са отчетени цели
2,83 промила. Мъжът дал проба за химичен
анализ. 

24-часовият арест му се разминал заради
здравословни проблеми.

която у него били на-
мерени и иззети две
топчета със зелена
листна маса от рода на
канабиса. При последва-
лото претърсване на
лекия му автомобил
криминалистите от-
крили и полиетиленово
топче, съдържащо
бяло прахообразно  ве-
щество. Служителите
на полицията се усъ-
мнили, че става дума за
амфетамин.  Извърше-

ните полеви тестове -
доказали наличието на
въпросните наркотич-
ни вещества и при две-
те находки.

От пресцентъра на
Областната дирекция
на МВР уточниха, че до
този момент 18-го-
дишният перничанин
не е имал криминални
прояви.

По случая е образува-
но е досъдебно произ-
водство.

На страница 2
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Ïðàçíèê çà Äåíÿ íà Çåìÿòà â “Èçòîê”
Той е под егидата на кмета Ивайло Иванов
Виктория СТАНКОВА

За Международния
Ден на Земята - 22 ап-
рил, традиционно
пред сградата на
Кметство „Изток”
от 10.00ч. до 15.00ч.
ще има поредица от
събития. Празникът
е под егидата на кме-
та Ивайло Иванов и  -
ще участват ученици
от всички училища,
както и деца от дет-
ските градини на те-
риторията на кметс-
твото. В този ден
младите хора ще из-
разят своята съпри-
частност към най-
голямото по рода си
екологично движение
за опазване на околна-
та среда.

Началото на праз-

Образованието да създава мислещи
и адаптивни личности, а не кадри

Виктория СТАНКОВА
Образованието да създава мислещи, иноватив-

ни, можещи и щастливи личности, а не кадри. В ди-
намиката на съвременния свят едно от най-важни-
те измерения на интелигентността е умението да
се адаптираш. Около това се обединиха участни-
ците в първата дискусия, посветена на необходи-
мостта от реформиране на образователната систе-
ма, организирана от гражданската платформа за
дебат и общо действие MoveBG (България може),
която се проведе в рамките на Деня на открития
диалог за образованието в още седем български
града. „Образователната система трябва да под-
готвя хора с нагласа за учене през целия живот.
Днес 20% от професиите, които ще се упражняват
след 30 години, са неизвестни.  Затова са необхо-
дими личности с крос-дисциплинарна подготовка и
адаптивни умения,” отбеляза Саша Безуханова,
основател на гражданската платформа MoveBG.

Мила Искренова, хореограф на балет „Арабеск”
и писател, допълни, че е необходимо да се възпи-
тава мислене през ценностите, защото то включва
в себе си и умението да се мисли креативно и кри-
тически.

В дискусията участваха още Теодор Василев,
етнолог, антрополог и част от екипа на НЧ „Бъде-
ще сега”, и образователни експерти от Министерс-
твото на образованието и науката, а модератор бе-
ше Емил Джасим, учител и програмен директор на
„Център за образователни инициативи”.

Събитието имаше за цел да обедини гледните
точки на държавата, бизнеса, неправителствения и
културен сектори за това, какво трябва да дава
образованието на отделните личности, на общес-
твото като цяло и на икономиката на България в 21
век. 

Въпросите, които бяха дискутирани, включваха
още необходимостта от обща визия за модерно об-
разование, съответства ли новият закон на нея,
има ли допирни точки между реалните нужди и
планираните реформи и какви да са следващите
стъпки, за да се случи промяната качествено.

СЪОБЩЕНИЕ
ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК
ОТ 11.00 ДО 13.00 ЧАСА
В БОЛНИЦА СВЕТИ
ПАНТЕЛЕЙМОН СЕ ИЗВЪРШВАТ
ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА
ПАЦИЕНТИ СТРАДАЩИ ОТ АСТМА И ХООБ.

ЗА ЗАПИСВАНИЯ,
БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН 080090080

Депутат дари ученици с
Конституцията на страната

Зоя ИВАНОВА
Народният представител в 43 НС от Ре-

форматорския блок д-р Валентин Павлов
поздрави учениците от община Перник по
случай Деня на Българската Конституция -
16 април, по нестандартен начин. Д-р Пав-
лов осигури и изпрати на всички училища
от Община Перник екземпляри от Конститу-
цията, придружени от кратък информацио-
нен бюлетин с историческа справка за
приемането,съдържанието и значението на
основния закон на страната ни.

„Независимо от различията в обществото
по съдържанието на конкретни текстове в
Конституцията, смятам за важно всеки
един подрастващ да познава правата и за-
дълженията си, произтичащи от нея”, ко-
ментира д-р Валентин Павлов своята по-
редна добра инициатива.

Безсрочни протести в ...

От централата на КНСБ определят като смехотворен
аргумента на кмета Иван Иванов, че протестът трябва
да бъде преместен заради ремонтните дейности. „Това
искане представлява опит да се осуети протестът на ра-
ботещите, тъй като по Закона за събранията, митингите
и манифестациите провеждането на протестни акции не
подлежи на разрешение, а режимът е само уведомите-
лен”, твърдят от синдиката. За пореден път от КНСБ из-
лизат с изявление, в което заедно с работещите в дру-
жеството изразяват съмнение, че става дума за уми-
шленото спиране на дейността на „Тролейбусен тран-
спорт“ ЕАД, с което Общината създава предпоставка
за заемане на този пазарен дял от точно определени
транспортни фирми.

В петък се е състояла нова среща с председателя на
Общинския съвет Перник Милан Миланов, на която е
бил поставен категорично въпросът за спешно провеж-
дане на заседание на Общинския съвет за обсъждане
ситуацията в „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и намира-
не на изход за запазване на трайните 117 работни мес-
та.

От КНСБ припомнят, че вече четвърти ден работници-
те и служителите от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД
протестират с настояване за изплащане на дължимите
работни заплати, запазване на работните си места и
спасяване на дружеството. Те са  готови да предприе-
мат и други синдикални и граждански действия, ако не
се намери решение на въпроса.

От синдиката не коментират предложението на градо-
началника да бъде създадено ново общинско пред-
приятие “Тролейбусен транспорт”, на което принципал
ще е не Общинският съвет, какъвто е случаят с търгов-
ското дружество, а кметът. Така той ще може с всички
възможни механизми да помага. Новото дружество ще
се управлява от кмета чрез управител, който ще носи
100% отговорност. Иванов поясни, че всичко това може
да стане след актуализация на бюджета, която се пра-
ви след първото полугодие, а реално новото дружество
може да заработи до края на годината. За да са спокой-
ни работниците за хляба си в бъдеще време, докато са
регистрирани на борсата, кметът бе категоричен, че е
готов да подпише индивидуални споразумения с работ-
ниците и служителите в тролеите, за да им гарантира, че
ще останат на работа, още повече че има глад за таки-
ва кадри. По думите на градоначалника хаосът в тран-
спорта на града ще се решат само при новата транспор-
тна схема, която в момента разработва администрация-
та. „Няма да допуснем тези, които сега минават „под
жицата” пак да го правят. Тролейбусен транспорт ще
има, но не и по начина, който е в момента” каза Иванов.

Перничани пък припомнят за многократните финан-
сови инжекции, които са получавани от дружеството.
Факт е обаче, че в днешния му вид той няма бъдеще.
Старите мотриси, купени втора употреба още преди 30
години, не са виждали изобщо основен ремонт и са
опасни за пътниците, движат се бавно, некомфортни са.
Няма и откъде общината да извади пари, за да покрие
борчовете към ЧЕЗ, гонещи вече 800 000 лв и трите ми-
лиона дългове към НАП.

Силвия ГРИГОРОВА
Стопанството на

баба Маринка Лазаро-
ва от село Драгичево
се увеличи с още пет
козленца. В събота
сутринта се родили
пет козлета- две мъж-
ки и три женски.
„Много лесно се роди-
ха козлетата, само
малко помогнах на
първото. Четвърта
година козата ражда.
Миналата и по-мина-
лата година пак беха
пет козлета, но едно-
то се раждаше мър-
тво. Тая година за
пръв път са родиха
живи и петте козле-
та”, разказа баба Ма-
линка.  Ветеринарни-

те специалисти са ка-
тегорични, че  ражда-
нето на пет козлета
се случва много рядко
и е много трудно май-
ката сама да отгледа
всичките. Но баба Ма-
линка е категорична,
че ще ги опази, защо-
то гледа отдавна
стока. „Аз ще си им
купувам млеко. Вече
си купих биберона и
сама, че си ги храним.
Още на обед си ги зах-
раних. За да ни забра-
вим кое съм нахрани-
ла, си ги боядисах на
вратлетата, та да ги
разпознавам”, пояс-
нява стопанката. На
въпроса- имат ли си
вече имена козлета-

та, баба Малинка от-
говори, че още е рано,
но ще даде име на
всяко. Тя разказа, че
козата Резка, родила
 петте козлета, дава
и много мляко- по 5-6
литра дневно. Когато
я попитах- ще си ос-
тави ли някое от коз-
летата за домазлък,
баба Малинка отсе-
че:”Не, като си ги от-
гледам, след два-три
месеца ще си ги про-
дам, защото имам още
2 козлета на по една
годинка.  Моя мъж по-
чина и с парите от
продажбата на козле-
тата ще си помогна,
защото пенсията не
стига за всичко”.

В стопанството на баба Малинка
от Драгичево се родиха 5 козлета

ника ще поставят
най-малките жители
на кметството. От
10.00ч. те ще пока-
жат умения в състе-
занието с електромо-
били. По същото вре-
ме, за първи път тази
година се организира
и волейболен турнир,
където учениците от
средните училища ще
премерят сили на но-
вата спортна площад-
ка в кметство «Из-
ток». Училищните
екопатрули ще за-
садят в междублоко-
вите пространства
много дръвчета, оси-
гурени от областния
управител Ирена Со-
колова и РИОСВ- Пер-
ник.

В 13.00ч. на младеж-

ката сцена пред сгра-
дата на кметството
ще се съберат всички
участници в събитие-
то и ще се даде
старт на  лекоатле-
тическата щафета. В-
секи, разхождайки се
по алеите в парково-
то пространство
пред кметството, ще
може да наблюдава
куклотворчеството
на младите приложни-
ци в зелената класна
стая, ще може да види
как се рисува върху
вода, където младите
художници ще изпол-
зват древната техни-
ка Ебру, както и да
проследи творческия
процес в изработва-
нето на трептих, те-
матично свързан с

от страница 1

Деня на Земята.
“Заповядайте на

този голям празник -
Ден на Земята, ден на
общия ни уютен
дом!За вас ще пее Вен-
Зи и ще танцуват хип-
хопърите от DA
Clique. Концертът на

сцената на открито
ще бъде за всички,
които са съпричас-
тни към този праз-
ник, подканващ към
повече грижи за опа-
зване на нашата пла-
нета”, приканват ор-
ганизаторите.

 

Лекарският съюз поиска отблокирането на 25 млн.лв. 
Зоя ИВАНОВА 

„Методиката на НЗОК за заплащане на медицинските дейности не е добър механизъм, защото няма много общо с
медицината. За момента обаче по-добър способ за регулация няма”, това каза председателят на Лекарския съюз д-
р Цв. Райчинов на организираната от съсловната организация пресконференция, в края на миналата седмица. 

 БЛС поиска отблокирането на 25 млн. лв. от резерва на институцията, които да бъдат разпределени за бюджетите
на болниците за цялата година. „Така ще се достигнат договорените с Касата 95%, от които болниците в момента по-
лучават 92%-93%”, обясни д-р Райчинов. В противен случай БЛС ще оттегли подписите си от споразумението за Ме-
тодиката и макар актът да няма юридическа стойност, той ще блокира работата и на Касата, и на останалите здравни
институции. 

„Намаляване на цените на дейности за БЛС е абсолютно неприемливо”, за пореден път припомни д-р Райчинов.
„Това ще доведе до увеличаване на обема, а не на качеството на медицинската дейност”, разясни той. „Не бива ме-
дицинската дейност да бъде оценявана само по икономически показатели, а най-вече по целесъобразност”, добави
д-р Кирил Еленски, зам.-председател на БЛС.
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Ñúêðîâèùà íà Ãàëåðèÿ “Ïåðíèê”  â ÍÄÊ
Салонът на галериите е до 27 април

Валери Жаблянов с 
приемен ден днес 

Народният представител от БСП Валери
Жаблянов ще има приемен ден днес -
20.04.2015 г от 13:00 ч в общински съвет на
БСП –Перник на ул.Радомир 1., Това съоб-
щават от централата на БСП в града. Пер-
ничани могат да посетят приемната и да
поставят проблеми или предложения, които
ги вълнуват. 

Служители на ЧЕЗ помогнаха на
щъркел, останал без гнездо

Силвия ГРИГОРОВА
Служители на ЧЕЗ забелязали безпомо-

щен щъркел, който търси своето гнездо в
село Трудовец, община Ботевград. Вятър и
силен снеговалеж съборили гнездото на
птицата от електрическия стълб тази зима.
Само за ден служителите организирали
монтирането на платформа за птици върху
стълба, която е добра основа за бързо и
лесно изграждане на ново гнездо. Минути
след монтирането щъркелът започна да
възстановява загубения си дом.

„Удовлетворени сме, когато можем да
помогнем на живо същество. „ЧЕЗ Разпре-
деление България” не спира да работи за
обезопасяването на опасни за птиците
стълбове и проводници и да монтира по-
добни платформи. В този случай, обаче, бе-
ше необходима бърза реакция и благо-
даря на колегите, които забелязаха случ-
ващото се и създадоха необходимата ор-
ганизация, за да помогнем на щъркела“,
каза Величко Атанасов, заместник ръково-
дител направление „Експлоатация и под-
държане“ в „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия”.

Само през 2014 г. ЧЕЗ монтира 81 нови
метални платформи за обезопасяване на
щъркелови гнезда върху електрически
стълбове в Западна България и изолира 47
стълба. Мерките са част от политиката на
компанията за отговорно отношение към
опазването на биологичното разнообразие,
избягване на евентуални пожари по еле-
ктроразпределителната мрежа вследствие
на запалвания на щъркелови гнезда, както
и за опазване на биологичното разнообра-
зие и живота на белия щъркел и белогла-
вия лешояд.

върне в ежегодно съби-
тие, а участниците в
него - галерии, автори
и публика – да се “срещ-
нат и открият” на най-
подходящото за целта
място – Националният
дворец на културата”.
Тази мащабна среща на
хората на изобразител-
ното изкуство,
проект на новия екип
на Двореца, дава въз-
можност за обмяна на
опит и бъдещи твор-
чески контакти, раз-
ширяване на възмож-
ностите за развитие и
мобилност на творци-
те, за откриване на но-
ви сцени и хоризонти
за работа и вдъхнове-
ние, смятат от НДК.

В партньорство със
Съюз на българските
художници, училищата
и академиите по изкус-
твата ще бъдат пока-
нени специалисти – ор-
ганизатори на пленери,
галеристи и изкуство-
веди, които ще консул-
тират, избират и от-
криват нови автори.
През четирите дни на
“САЛОН НА ГАЛЕРИИ-
ТЕ” ще има специално
организирани срещи,

Кметът, общинари и младежи
боядисваха пейките

пред Двореца
Любомира ПЕЛОВА

Зоя ИВАНОВА
Над 30 членове и

симпатизанти учре-
диха структура на ПП
АБВ в община Кова-
чевци, област Перник.
Това стана на  спе-
циална конференция в
родното село на лиде-
ра на партията Геор-
ги Първанов – Коса-
ча.  Гости на събитие-
то бяха народният
представител Лъче-
зар Никифоров, облас-
тният координатор
Цвета Младенова, за-
местник –председа-
телят на национална-
та младежка струк-
тура Явор Давидко-
в  и членове на АБВ от
Перник. В залата при-
съства и най-малкият
симпатизант на пар-
тията  - тригодиш-
ният  Георги Първа-

 АБВ със структура и в Ковачевци
нов, който успя с ши-
рока  усмивка да за-
радва всички уча-
стници.   По време на
учредителната кон-
ференция единодуш-
но, с явно гласуване,  -
за председател на мес-
тната структура бе
избрана Лозинка Томо-
ва. В общинския съ-
вет влизат още Слав-
ка Велинова, Йорданка
Младенова, Димчо
Първанов и Йорданка
Богданова. Контрол-
ният съвет пък бе
оглавен от Росица
Първанова, а  члено-
ве станаха Мария
Петрова и Станка
Попова.

„Ще се опитам по
всякакъв начин да за-
щитавам интереси-
те на област Перник
и в частност на об-

щина Ковачевци”,
заяви Лъчезар Ники-
форов пред  учреди-
телите.  

Той ги запозна с
внесените  законоп-
роектите от парла-
ментарната група
на  АБВ.   Никифоров
припомни, че месец
април е посветен  на
общественото об-
съждане на пенсион-
ната реформа  и все-
ки,  който има пита-
не може да го отпра-
ви  към социалното
министерство.

„За нас е много важ-
на връзката с хората
на място и обсъжда-
нето на техните
проблеми, защото
всеки регион си има
своите специфики”,
сподели още народ-
ният представител.  

Виктория СТАНКОВА
Съкровища от фонда

на Галерия Перник ще
бъдат представени на
първия Салон на гале-
риите, който ще се
проведе от 23 до 27 ап-
рил в НДК. В рамките на
четири дни пространс-
твата на Двореца ще
се изпълнят с живопис,

акварел, графики, ри-
сунки и фотографии
на наши автори. Ще бъ-
дат представени колек-
циите на много общин-
ски и частни художес-
твени галерии от цяла-
та страна.

Галерия Перник ще
представи 12 работи
от златния си фонд.

Сред тях са уникати на
майсторите на четка-
та Иван Тричков, Иван
Вукадинов, Стефан
Георгов, Любен Гайда-
ров, Александър Алексо-
в и Цани Цанев. Посе-
тителите на изложе-
нието ще видят ше-
дьоври натюрморти,
пейзажи, портрети и
графики, сътворени
от именитите ни ху-
дожници, информира
директорът на Гале-
рия Перник Елена Темел-
кова.

“Идеята на организа-
торите е “САЛОН НА
ГАЛЕРИИТЕ” да се пре-

дискусии и “Творческа
борса”, на която ще се
дискутира и пробле-
мът за лансирането на
млади автори.

Основен акцент в
престижното събитие
е откриващата излож-
ба „Ретроспективно:
Георги Божилов – Сло-
на”, която ще събере за
първи път в НДК всич-
ки почитатели на
творчеството му.
Откриването ще бъде
на 24 април 2015 г. в
18:00 часа, а куратор
ще бъде Анжела Дане-
ва. Присъстващите
ще могат да видят и
документалния филм
на режисьора Коста
Биков “Великото сбо-
гуване”, който е про-
дукция на БНТ и е пос-
ветен на големия бъл-
гарски художник.

Официалното от-
криване на “САЛОН
НА ГАЛЕРИИТЕ” ще
бъде в 12:00 часа на
23 април 2015 г. във
фоайето до ПРАВИ-
ТЕЛСТВЕН ВХОД, а
творбите ще бъдат
изложени в ЗАЛА 6 и
прилежащите й фоа-
йета в НДК.

“За да бъде градът ни по-чист и приятен всички
ние трябва да дадем своя принос. С днешната ини-
циатива искаме да дадем пример на перничани и
да покажем, че имаме желание и полагаме усилия
за да превърнем Перник в един приветлив европей-
ски град”, това заяви кметът на Перник инж.Иван
Иванов по време на проведената съвместна ини-
циатива на Община Перник и Консултативния съвет
по младежки политика.

Представители на общинската администрация и
младежите пребоядисаха голяма част от пейките в
парка пред Двореца на културата. В инициативата
се включиха зам.-кметовете Владислав Караилиев,
Румяна Гьорева, Евелина Манчева и Адриан Си-
меонов, както и секретарят на общината Денислав
Захариев.

За провеждането на инициативата Община Пер-
ник беше осигурила специална бързосъхнеща боя,
шкурки, ръкавици и други консумативи, необходи-
ми за пребоядисването на местата за отдих.

„Надявам се след днешната акция за перничани
да е още по-приятно да се разхождат в парка“, ка-
за още кметът на Перник.

Младите от ГЕРБ Перник 
отчетоха успешни години

Зоя ИВАНОВА
“Младежката структура на ПП”ГЕРБ”-

Перник  винаги взема активно участие във
всички инициативи на ПП „ГЕРБ”, както от
Областно така и от Национално равнище,
 като същевременно младежката ни органи-
зация е и инициатор на редица свой успеш-
ни  мероприятия.”

Това заяви областният координатор на
МГЕРБ-Перник Денислав Захариев по вре-
ме на отчетно-изборното събрание на струк-
турата. Захариев направи пълен анализ на
проведените в периода 2012-2015г. инициа-
тиви и дейности на МГЕРБ-Перник. На съби-
тието присъстваха Михаела Иванова, член
на НИС на МГЕРБ, народният представител
д-р Вяра Церовска, организационния сек-
ретар на  ГЕРБ-Перник Владислав Караи-
лиев и областният координатор на ЖГЕРБ-
Перник Милена Миланова. Церовска поз-
драви младежите за реализирането на мно-
жество успешни инициативи и им пожела
още много реализирани успехи за в бъде-
ще.

“Вие сте авангарда на партия ГЕРБ, за-
щото сте изпълнени с позитивна енергия, с
която да градите бъдещето на страната ни“,
каза Вяра Церовска.   Михаела Иванова по-
жела на членовете на МГЕРБ-Перник да са
все така креативни, позитивни и генератори
на добри идеи. “Благодарение на тази съзи-
дателна енергия нашата структура непре-
къснато се разраства  и увеличава своята
мощ.

Не спирайте да сте все така позитивни и
да реализирате всички хубави идеи и ини-
циативи”, заяви Иванова. На събранието
бяха начертани основните направления за
робота  за 2015 година. Членовете на
МГЕРБ в Перник направиха номинации за
ръководство на общинската структура.  „-
МГЕРБ- Перник винаги са следвали и  от-
стоявали основните цели и принципи на ПП
„ГЕРБ”, постигайки не малко успехи и  ра-
звивайки местната структура”, каза в зак-
лючение областният координатор на
МГЕРБ-Перник Денислав Захариев. 
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Ïðîâåðÿâàõà çà ñìåòèùà è êðàé ðåêèòå
Инспектираха и районите около тях за недопустими замърсявания

Младежи от АБВ поздравиха 
пенсионерите от Земен 

Зоя ИВАНОВА 

Силвия ГРИГОРОВА
Масирани провер-

ки на речните кори-
та на територия-
та на областта из-
върши Регионална-
та инспекция по
околната среда и
водите в Перник в
периода от 23
март до 15 април.
Това информираха
от еко инспекция-
та. През този пе-
риод експертите
на РИОСВ са извър-
шили общо 114 про-
верки  на речните
корита и прилежа-
щите територии
на реките за нали-
чието на замърс-
яване. Там, където
са констатирани
нарушения са изда-
дени предписания за
отстраняването
им с посочена дата.

До момента все
още не са издадени
актове, тъй като
срокът за изпълне-
нието на предписа-
нията все още не е
изтекъл.

Проверките в об-
ласт Перник и Кюс-
тендил, които по-
падат в обхвата на
РИОСВ-Перник са
извършени въз ос-
нова на полученото
писмо от Минис-
терството на око-
лната среда и води-
те до РИОСВ, в кое-
то е възложена за-
дачата да бъдат
уведомени кметове-
те на населените
места за предстоя-
щите проверки за
наличие на незакон-
ни сметища по реч-
ните русла и приле-
жащите терито-

рии. След получава-
нето на писмото,
РИОСВ-Перник е оп-
ределила два екипа.
Близо две седмици
те са обходили
всички речни русла
по определен гра-
фик. В присъствие-
то на представи-
тели на съответ-
ната община или
кметство са изгот-
вени констативни
протоколи. Тази
седмица ще бъде
взето решение как-
ви административ-
но-наказателни мер-
ки ще бъдат пред-
приети за конста-
тираните наруше-
ния. Ще бъде напра-

вен анализ кои са го-
лемите замърсява-
ния и какви мерки да
се предприемат за
отстраняването
им. До 24 април
РИОСВ трябва да
изготви окончател-
ния доклад от из-
вършените провер-
ки в двете области.
По данни на еко ин-
спекцията, до мо-
мента са установе-
ни замърсявания по
речните корита в
29 населени места.
Издадени са 62 пред-
писания на кметове
и кметски намес-
тници за предприе-
мане на необходими-
те действия за по-

Д-р Вяра Церовска
гост в Земен

Зоя ИВАНОВА

Нов танцов стил Хоп-троп съчета
български фолклор и хип-хоп

Виктория СТАНКОВА

чистването на сме-
тищата и своевре-
менно информиране
на РИОСВ за взети-
те мерки.

 По разпореждане
на министъра на
околната среда и во-
дите, при конста-
тиране на нерегла-
ментирани замърс-
явания и неизпълне-
ние на дадените от
съответната еко
инспекция предписа-
ния, ще бъдат нало-
жени администра-
тивно-наказателни
мерки – съставяне
на акт за нарушение
и издаване на наказа-
телно постановле-
ние.

 

Народният представител от ПП ГЕРБ д-р
Вяра Церовска беше  специален гост на от-
криването на пенсионерски клуб в гр. Зе-
мен. Тя беше поканена лично от кмета на
града Димитър Сотиров , за да вземе уча-
стие в официалната церемония по учред-
яването на клуба. Заедно с Церовска  гост
на събитието беше и организационният сек-
ретар на ГЕРБ-Перник Владислав Караи-
лиев.

„Винаги съм изпитвала огромен респект
пред опита на възрастните хора и уважение
към всичко което са успели да постигнат. 
Пожелавам ви да продължавате да бъдете
пример за младите поколения“, каза народ-
ният представител Вяра Церовска.

Тя зарадва възрастните хора от клуба с
подарък, който ще могат да използват по
време на своите сбирки. От своя страна пен-
сионерите поздравиха гостите си с много
песни и танци и ги заредиха с добро нас-
троение.

Нов атрактивен танцов стил съчетава движения, характерни за
българските народни танци и за хип-хопа. Идеята се роди в школи-
те  “Майсторите на танца”, където хора на всякаква възраст се обу-
чават в различни стилове танци. Хореографите нарекоха новия стил
Хоп-троп. Ръководител на първата формация по Хоп-троп е финалис-
тът от “България търси талант”, който очарова публиката с уникални-
я си танцов стил, Павлин Томов. Дебютът на младата формация се
състоя в рамките на пролетния концерт на школите по танци “Май-
сторите на танца”, който събра многобройна публика и над сто уча-
стници на открито пред Двореца на културата в Перник. Идеята за
създаването на новия танцов стил се родила преди няколко месеца,
но на хореографите и танцьорите им било нужно известно време, за
да осмислят идеята и да създадат първите си атрактивни хореогра-
фии. “Движенията, характерни за българските народни танци са
много разнообразни и темпераментни и неочаквано подходящо се
съчетават с динамиката на хип-хопа. Това е чудесна възможност на
основата на българския фолклор да се създадат атрактивни и мо-
дерни танци, които да бъдат интересни не само за българската пуб-
лика, но и по света.”, смятат Майсторите на танца.

Уникалното изпълнение на първите Хоп-троп танцьори видя за пър-
ви път публиката в Перник, но Майсторите на танца възнамеряват да
презентират и популяризират новия стил из цялата страна и зад гра-
ница по време на многобройните си участия, в които от години уме-
ло съчетават традиционни български народни танци и стилизиран
фолклор с модерно звучене и визия.

В тазгодишния концерт се включиха над сто танцьори от школите
“Masters of the Dance” в Перник, Батановци и Драгичево. На сцена-
та с пъстри костюми и атрактивни хореографии се представиха въз-
питаниците на школите при 10 ОУ “Алеко Константинов”, Парти цен-
тър “Струма”, ОУ “Св. Константин Кирил Философ” в кв. Тева и ОУ
“Св. Иван Рилски” в гр. Перник, формациите към НЧ “Пробуда” в с.
Драгичево и от гр. Батановци. Ръководители на школите са Краси-
мир Димитров, Олег Огнянов и Павлин Томов. По традиция най-усъ-
рдните млади танцьори получиха награди. Тази година Кристиян
Илчев от младежката формация в 10 ОУ “Алеко Константинов” ще
има възможност да отиде на турне в Дания като подарък от “Майсто-
рите на танца”. Той получи и медал. Отличия имаше и за Алексан-
дра Таранджийска от детската формация към ОУ “Св. Иван Рилски”
и Теодора Стоилова от школата към ОУ “Св. Константин Кирил Фи-
лософ” в кв. Тева.

Младежи от ПП АБВ бяха на тържествено-
то откриване на пенсионерския клуб в град
Земен.  Новата придобивката за възрастни-
те хора е чакана близо 8 години.  Това е пър-
вият местен клуб, където мъжете и жените
от третата възраст ще имат възможност да
се събират по различни поводи.

Председателят на АБВ младежи Перник
Георги Георгиев поздрави възрастните хора
и им пожела преди всичко много, много
здраве. “Откриването на този клуб е един
хубав повод и от тук нататък нека да има по-
вече подобни инициативи. Вие сте хората,
които съхранявате българската традиция и
която ще предадете на нас младите. Поже-
лавам ви да се радвате дълги години на
задружен и осмислен пенсионерски живот в
клуба”, сподели младото момче Георги и по-
дари на новодомците сервиз, който да го из-
ползват по-хубави поводи.

В клуба членуват над 100 души,  а техен
председател е Лилия Савова, която благо-
дари на членовете и гостите на тържеството.
Събитието бе уважено от много приятели и
представители на различни институции. Те
бяха поздравени с   невероятни песни. 

Денят за опазване паметниците
на културата бе отбелязан от БСП

Зоя ИВАНОВА

На 18 април се отбелязва  Международни-
я  ден за опазване паметниците на култура-
та. По този случай Младежко обединение
Перникоблагородиха пространството около
паметника на Цветана Живкова, загинала на
16 годишна възраст в антифашистката бор-
ба.

Младите социалисти опитаха и да изчистят
и  самия паметник, но за съжаление боята, с
която бе залят се оказа невъзможна за по-
чистване.

Също така младите социалисти, възстано-
виха буквите на Братската могила в парка,
която е увековечила имената на антифашис-
ти и загинали във Втората световна война.

„Мотото на кампанията ни е “История на
чисто - Да съхраним паметта!”, защото днес,
за съжаление, се забелязва една агресия,
един вандализъм спрямо паметници от исто-
рическото ни минало. С нашето мероприятие
искаме да обърнем внимание, че подобни
прояви на оскверняване са много далеч от
европейските разбирания и ценности, които
се стремим да достигнем.”, споделиха от
МО в БСП Перник.



Рекламно  приложение

Понеделник, 20 април 2015 г., брой 72 /5679/ 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, над, Болницата, вертикален близнак,

сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж - 30 000 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. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА - 19 000 ЛВ.
2. ЕДНОСТАЕН, СОФИЙСКО ШОСЕ, ЕТ.1, РVС, ИЗОЛАЦИЯ- 12 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ.6, ТЕРАСА - 23 800 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
5. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ.2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 40 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ - 31 500 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 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, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
13. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
14. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 75 000 ЛВ.
15. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО
16. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ.КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. КВ. КЛЕПАЛО, 2 ЕТ, САМОСТ.,
ЗП: 75 КВ.М, ДВ. 500 КВ.М - 45 000 ЕВРО
3. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М,
ДВ. 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. - 100 000 ЛВ.
4. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
5. С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
6. С. ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП: 66 КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 26 000 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 32 000 ЛВ.
8. С. КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
9. С. БУСИНЦИ, 2ЕТ., ДВОР 400 КВ.М,
РЗП: 80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА - 16 600 ЛВ.
10. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
11. УПИ 2 150 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 43 000 ЕВРО
12. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 65 000 ЛВ.
13. УПИ 2 85 КВ.М, ПРОУЧВАНЕ СЪС СТАРА КЪЩА - 10 000 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.2 И ЕТ.3 - ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, 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. Парцел, Тева, 345 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности - 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
27. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. 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. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен - 300 лв.
4. Тристаен, кв. Тева, мн. добър - 300 лв.
5. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
6. 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, Центъра, ет. 2, т/гредоред, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
3. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
4. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
5. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
6. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
8. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
9. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
10. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя- 45 000 лв.
11. Тристаен, кв. Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, тераси - 36 000 лв.
12. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
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, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
18. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

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

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

6. 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, Тева, ет. 1, тер., преустроена - 18 200 лв.

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

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

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

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

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

13. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг - 36 000лв. 

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, Тева, ет. 7, ПВЦ, преустроен - 23 900 лв.

17. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 900 евро
26. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 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. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ - 47 000 лв.

33. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 19 500 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/
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"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
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, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода - 11 000 евро
20. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
21. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
22. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 26 000 лв.
23. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
24. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
25. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м - 10 000 лв.
26. 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. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Соф. шосе, тх., без ТЕЦ, частично обз.- 170 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Етаж от къща, над Общината, необзаведен - 150 лв.
7. 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 - 21 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 3; ет. 4 - 30 000 лв.; 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 000 лв.
5. Мошино, ет. 1, ТЕЦ - 24 000 лв.ет. 4, тх., ТЕЦ- 26 000 лв.
6. Изток, ет. 1 - 23 000 лв., ет. 3 - 20  000 лв, ет. 4. - 23 000 лв. -  21 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6 - 23 000 лв.
8. 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.

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.
10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.

Съдействие за жилищни кредити

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

20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., спешно - 32 500 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 23 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер. - 38 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 3/4/, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/9/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 45 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
6. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - по договаряне
8. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
9. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м - 48 500лв.
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
3. Тристаен, Център, ет. 2/6/, нов, луксозно обзаведен, ТЕЦ, 2 тер. - 53 500 евро
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 31 000 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 4/6/, 2 тер., подобрения, ПВЦ - 32 500 лв.
6. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
7. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
11. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
12. Клепало, Изток, Църква, около Профилакториума

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Боксониера, Пашов, нов блок, ет. 5, нап. обзаведена - 120 евро
3. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен, ремонтиран - 230 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 - 300 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, 67, кв.м, ет. 5
ТЕЦ, 2 тер. - 30 500 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., двор: 300кв.м., с локално отопление -

40 000лв.

2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.М
о
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток,  ул. Рашо Димитров, ет. 1, ТЕЦ - 21 000 лв.
2. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, юг - 15 900 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. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.
6. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 59 кв.м, ТЕЦ, без тер. - 26 000 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.
Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м - 25 евро/кв.м
5. Петно, кв. Изток, 70 кв.м - 18 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. 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. 

ПРОДАВА:

Земеделска земя,
с. Негованци, 3,5дка

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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за офиси, кв. Христо Смирненски - тел.
0988/953 050; 0899/588 545

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

Давам под наем, охраняемо складово
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

Фирма търси охранители до 55 г. - тел.
076/681 288; 0894/751 427

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

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

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

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

ВиК и къртене. Подмяна водопровод с
ППР. Отпушване канализации. Изпом-
пване мазета изби. Монтаж бани, тоа-
летни, водомери, бойлери/и ремонт/ -
тел 0895/830 635; 0889/347 881

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6,
инжекцион, 16-V, бензин, комби, автома-
тик, в движение. За информация тел.
0888 311 312.

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, гарсониера кв.
Твърди ливади, обзаведена, ТЕЦ, по
договаряне - тел. 0888/476 853

Давам под наем, апартамент, кв.
Изток, обзаведен, дългосрочно, изгодно -
тел. 0897/668 608

Давам под наем, луксозни помещения

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

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

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

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

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

други

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

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

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

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

Изграждане на нискоенергийени
сглобяеми къщи от основи до ключ,
Притежават отлична топлоизолация,
високо земетръсоустойчивост и са
пригодни за целогодишно ползване -
тел. 0899/054 389

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

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

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

Реже дърва за огрев обикновени
10 лв/м3, нестандартни сухи

КУПУВА

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.

ТУК Е

МЯСТОТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

обрезки 20 лв./м3 - тел.0895/
830635

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

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

Продавам газов пистолет Зора-
ни с фактура и разрешително - 60
лв., бутилка за газ - 40 лв. - тел.
0878/223 831 Пламен

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

317

Продавам  нови китеници 100

процента вълна размери 270/220

см, 2 броя по договаряне - тел.

0876/189 358

Продавам  казан за ракия,

хилти, водни помпи, вибратор за

бетон, циркуляр за дърва,

шмиргел, електромотори - тел.

0889/318 305

Продавам  чисто нов таблет

Айпад Еър - тел. 0888/132 731

Аделина

Продавам  5 млади заплодени

овце и 2 агнета по 25 кг. - тел.

0893/582 158

БИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИКБИЗНЕС ИНКУБАТОР – ПЕРНИК

отдава помещения под наем заотдава помещения под наем заотдава помещения под наем заотдава помещения под наем заотдава помещения под наем за
малки производства или услугималки производства или услугималки производства или услугималки производства или услугималки производства или услуги

на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.на преференциални наемни цени.
За повече информация на телефон

076640425;  GSM  0889333348
или  на място :  кв. „ Могиличе

„, ул. „ Света Петка „  № 63
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ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

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

клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране
на 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:
Пернишка област
Община Брезник
На 22.04.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Брезник Гоздовска: 1, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 4, 6; Комсомолец:

10, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 6, 8; Кривиколник: 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Логатор:
10, 14, 20, № 6; Петров Камък: 4, 8, 9; Шипка: 1

На 22.04.2015 г. 13:30 - 16:30 ч./ - Брезник Варош: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26,
27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9, бл. МАГАЗИН; Нестор
Петров: 10

На 23.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Брезник Александър Филипов: 11, 13, 15, 15. , 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42. , 44, 46, 46А, 48, 50, 9; Владо Захариев: 2; Георги Стефанов:
1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев: 2, 4; Иглика: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2,
21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица: 1, 10, 11,
12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров: 10, 11, 14, 15, 15А, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9. ; Яне Сандански: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

На 24.04.2015 г. /13:30 - 16:30 ч./ - с. Горни Романци общ. гр. Брезник
На 24.04.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - с. Видрица общ. гр. Брезник
Община Перник
На 20.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Тева: бл. 54, 55, 56
На 21.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дивотино Втора: 1, 10, 2, 2а, 5, 6, 7, 8; Двадесетичетвърта:

6; Девета: 4; Деветнадесета: 2; Махала Ливаге: 2, 22, 8; Миньор: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. , 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47,
49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 86, 9, бл. Къща; Първа: . 11, 1, 10, 10а,
11, 113, 11б, 11е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 36, 7, 8; Рила: 5а; Тридесетипета:
1, 11, 13, 17, 3, 6; Тридесетиседма: 5; Тридесетичетвърта: 1, 1 В, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9; Тридесетишеста: 5, 7; Тринадесета: 5; Четвърта:
4; Шеста: 3

На 21.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Красно Село: бл. 20, 21, 22
На 21.04.2015 г. /16:00 - 16:15 ч./ - Дивотино 3-ти Март: 10, 11, 14, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24,

26, 28, 29, 3, 30, 34, 40, 6, 7, 8; Витоша: 1, 14, 2, 5, 14, 16, 7а, 9, 7; Втора: 1, 10, 2, 2а, 5, 6, 7, 8;
Двадесета: 1, 11, 2, 5, 6, 27, 31, 6; Двадесетивтора: 1, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 21, 25, 4, 5, 6, 8, 9;
Двадесетидевета: 1, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Двадесетиосма: 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 8, 22,
32; Двадесетипета: 26, 5, 7, 8, 27; Двадесетиседма: 10, 6, 8; Двадесетитрета: 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6,
7; Двадесетичетвърта: 10. , 11, 2, 3, 4, 6, 6; Двадесетишеста: 12, 2, 2; Дванадесета: 10, 1, 10, 5,
6, 2а; Девета: 1, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 7; Деветнадесета: 1, 2, 2, 4, 6, 6а, 6; Десета: 1, 2, 3,
5, 5, 6; Единадесета: 10, 11, 12, 15, 19, 9, 13, 2, 26, 28, 30; Люлин: 1, 10, 11, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 28, 31, 43, 43 Б, 44, 45,
46, 47, 47. , 49; Махала Герен: 5; Махала Ливаге: 2, 22, 8; Махала Светавода: 1; Миньор: 100, 101,
102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 46, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 73. , 74, 75, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 113, 115, 116, 117, 118,
119, 119. , 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125а, 126, 126а, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137,
140, 141, 142, 143, 147, 15, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 59, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. , 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32 А, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 47, 49,
51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 8, 86, 9, 130. , 138, 143, бл. Къща; Осемнадесета:
5, 7, 9; Осма: 4; Пета: 1, 2, 4, 7; Петдесета: 10, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 8; Петдесетивтора: 1, 11, 15, 17,
2, 5, 7, 8; Петдесетипета: 1; Петдесетитрета: 3, 5; Петнадесета: 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7, 7а, 9; Първа:
100, 102, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 54, 60, 64, 72, 74,
78, 80, 82, 96, 1, 104, 108, 11, 116, 118, 26, 46, 53, 55, 55а, 57, 61, 65, 67, 73, 75, 77, 79, . 11, 1, 10,
10а, 11, 113, 11б, 11е, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 34, 36, 7, 8, 29, 3, бл. Къща, парцел
9-18; Рила: 1, 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9, 5а; Седемнадесета: 1, 2; Седма: 3, 31, 3, 7; Слатина: 10, 3, 9, 1,
2, 3, 5, 12, 8; Струма: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 24, 41, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63, 65, 8, 32, 36, 77, 79, 79 А; Тридесета: 1, 2, 5; Тридесетивтора: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9;
Тридесетиосма: 1; Тридесетипета: 1, 11, 13, 17, 3, 6, 2, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 27, 41;
Тридесетипърва: 10, 3, 4, 5, 7, 9, 1, 6, 9; Тридесетиседма: 5; Тридесетитрета: 2; Тридесетичетвърта:
1, 1 В, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 9;
Тридесетишеста: 5, 7; Тринадесета: 1, 12, 13, 18, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 5; Четвърта: 1, 10, 11, 13, 15, 2,
3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 7, 9; Четирдесета: 1, 10, 11, 3, 9; Четирдесетиосма: 10, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 9, 5;
Четирдесетипета: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 7, 9, 27, 43, 49, 6; Четирдесетиседма:
10, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 32, 34, 6; Четирдесетитрета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Четринадесета: 1,
10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 14, бл. Къща, бл. наПлощада; Шеста:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 30, 31; Шестнадесета: 2; Люлин, Общ. Перник; Втора: . 1, . 24, . 28, . 35, . 40,
. 53, . 55, 11, 16, 18, 2, 21, 23, 27. , 28. , 29. , 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37-39, 38, 4. , 42, 42. , 49-51, 57,
59, 7. , 8, 9, 3, 59; Двадесет и втора: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 7, 9, 1, 19, 3, 5, 7; Двадесет и девета:
2; Двадесет и пета: 10, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29, 4, 8а; Двадесет и първа: 2; Двадесет и седма: 1,
13, 7, 3; Двадесет и трета: 12, 16, 2; Двадесет и четвърта: 10, 12, 23, 26а, 30, 31, 32, 33, 4, 41, 44,
55, 57, 58, 59, 37, 42; Двадесет и шеста: 10, 13, 14, 15, 18, 22, 27, 3, 33, 5, 7, бл. Строеж;
Двадесета: 3; Дванадесета: . 11, . 14, . 20, . 23, . 25, . 5, . 6, . 8, 10, 7, 9, . 12, . 12, . 8, . 2, . 3, . 4, . 5,
2, 6; Девета: . 14, 2, 4, 6; Деветнадесета: 1, 3, 4, 6; Десета: 10, 18, 40, 2; Единадесета: 1, 3-4, 9; Мах.
лесков Дол: 3, 33, 34, 5, бл. Къща С Ателие; Мах. стакьовец и Манастира: 22, 5, 7; Местн.
задбудилица: 8, бл. Вила, Къща, парцел 88, фургон; Осемнадесета: 1, 14, 4; Осма: 1, 4; Пета: . 12,
. 14, . 15, . 49, 11. , 13, 17, 23. , 25, 25. , 29. , 3, 39, 49; Петнадесета: 10, 2, . 6, 3; Първа: 103, 16, 56,
64, 68, 71, 73, 84, 85, 86, 89, 92, 95 А, . 24, . 49, 138, 27, 31, 32, 35, 42, 45, 51. , 55. , . 5, 104, 107, 11,
112, 119, 122, 123, 125,

На 21.04.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Перник ул. Пантелеи: бл. 10
На 21.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Тева: бл. 63
На 22.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Епископ Киприян: бл. С/У бл. 2; Монте Карло: 222,

223, 233. , бл. 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233; Раковска: 1; Раковски: 1.
, бл. 1, 3; Христо Смирненски: 18. , 20. , 24, 24. , 28. , 4. , 4А, 6. , 7, бл. 18, 20, 22, 24, 5, 6, 7, 9, СП.
ШАХТЬОР, СПИРКА “ШАХТЬОР”, ШАХТЬОР

На 23.04.2015 г. /09:30 - 13:30 ч./ - Перник Ален Мак: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14В, 15, 17, 19,
2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бунтовник: 8; Васил Априлов: 10; Захари Стоянов:
1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ивайло: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 5. , 7, 8, 9;
Капитан Векилски: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 5, 7, 8, 9; Лилия: 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 5. , 6, 7, 8,
9; Мургаш: 6; Оборище: 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 3, 30, 31, 34, 34. , 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 51. , 51А, 53, 53А, 7, 7. ,
8, 9; Палма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Волов: 1, 11, 12,
13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Хитов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Света Петка: 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26. , 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35. , 36,
37, 37. , 38, 39, 4, 4. , 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49. , 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 57, 59,
59А, 7, 8, 9, бл. 47; Синчец: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15. , 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6,
7, 8, 9; Софийско Шосе: 114, 118, 120, 122, 51, 53, 55. , 57. ; Стефан Караджа: 24А; Стоян Заимов:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 30А, 31, 33,
35, 37, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Тодор Каблешков: 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23,
24, 24. , 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 47. , 49;
Хаджи Димитър: 1А, 1Б, 3, 4

На 23.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Епископ Киприян: бл. С/У бл. 2; Миньор: 19; Монте
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Карло: 222, 223, 233. , бл. 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233; Раковска: 1;
Раковски: 1. , бл. 1, 3; Св. св. кирил и Методий: 1; Твърди Ливади: бл. Павилион; Христо Смирненски:
18. , 20. , 24, 24. , 28. , 4. , 4А, 6. , 7, бл. 18, 20, 22, 24, 5, 6, 7, 9, СП. ШАХТЬОР, СПИРКА “ШАХТЬОР”,
ШАХТЬОР

На 23.04.2015 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Драгичево Магистрала: 1, бл. ГЛ. ПЪТ Е79; Рударска: бл.
Автосервиз, Магист. Е-79 Автоборса “Вики”

На 24.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Епископ Киприян: бл. С/У бл. 2; Миньор: 19; Монте
Карло: 222, 223, 233. , бл. 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233; Раковска: 1;
Раковски: 1. , бл. 1, 3; Св. св. кирил и Методий: 1; Твърди Ливади: бл. Павилион; Христо Смирненски:
18. , 20. , 24, 24. , 28. , 4. , 4А, 6. , 7, бл. 18, 20, 22, 24, 5, 6, 7, 9, „Шахтьор“, Сп. „Шахтьор“.

Община Радомир
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.

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

публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Рязане и
кастрене на суха  и опасна дървесна растителност на територията на Община
Перник и предотвратяване на аварийни ситуации”Публичната покана е
публикувана в Портала на АОП с ID  9040881 от 17.04.2015г.

Рашидов: Влязохме в световната
история с изложбата в Лувъра

Министърът на култу-
рата Вежди Рашидов
коментира пред Нова
тв, че с тракийската из-
ложба в Лувъра сме
влезли в “световната
история” и вече сме
“равни с равните”.

„Факт е, че се случи
нещо много хубаво, не
знам дали друг път ще
се случи - една малка
страна като нашата да
отиде със самостоятел-
на експозиция в музея
„Лувър”, заяви Раши-
дов.

Попитан, какво след-
ва от тази изложба за
Министерството на кул-
турата, Вежди Раши-
дов заяви, че не след-
ва нищо.

„Отново малък бюджет, мъки, а през второто полугодие ще имаме проб-
леми и не знам как ще разплатя заплатите на някои театри. Ще ходя да се
моля за средства. Проблемът е, че има малък бюджет за култура. Не може
да направим реформа”, обясни министърът на културата, но допълни, че-
българската култура е на много добро ниво. 

Той подчерта, че изложбата „Епопея на тракийските царе – археологи-
чески открития в България” струва около 250 000 лв или 4 пъти по-малко от
кампанията за логото на България.

Министър Рашидов представи в студиото каталога, който музеят „Лувър”
е издал за тракийските съкровища в тираж над 1500 броя и уточни, че ще
бъдат издавани още. 

„Не знам защо културата винаги е в задния двор на правителството. Тя е
огледалото и лицето на българската държава. Премиерът Бойко Борисов е
човекът, който ми даде гаранция за тази изложба. Имах нужда от държав-
ни гаранции, тъй като тракийските ни съкровища са ценни експонати”, съоб-
щи Рашидов. 

Той допълни още, че е срещнал подкрепа и от министъра на финансите
Владислав Горанов. 

„По-важното за България е какво ни донесе изложбата на тракийските
съкровища в музея „Лувър”, каза министърът. Той посочи, че до вчера в
много световни медии е имало материали за изложбата на тракийските сък-
ровища. 

В събота министърът на туризма Николина Ангелкова заяви, че държава-
та очаква ръст на туристите у нас с 5% заради високата посещаемост на
българската изложба в Лувъра. 

Тя допълни, че Франция е най-големият генериращ пазар туристи в света.
Изложбата бе открита на 14 април в Лувъра. 
Преди дни премиерът Бойко Борисов изтъкна, че изложба в Лувъра е би-

ла мечта на Людмила Живкова. 
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ЗАПОВЕД
№ 635

гр. Перник, 16.04.2015  год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, глава IX от Наредбата за придобиване, стопанисване и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет —Перник и Решение №
956 от Протокол № 18/22.12.2014 г. на Общински съвет — гр.Перник.

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижимиДа се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижимиДа се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижимиДа се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижимиДа се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижими
имоти -частна общи нска собственост, както следва:имоти -частна общи нска собственост, както следва:имоти -частна общи нска собственост, както следва:имоти -частна общи нска собственост, както следва:имоти -частна общи нска собственост, както следва:

1. ТЕРЕН, представляващ имот № 000149, с площ на имота 92.429 дка /
деветдесет и два декара четиристотин двадесет и девет кв.м./,
категория на земята

— десета, начин на трайно ползване — нива, в землището на с. Селищен
дол, с ЕКАТТЕ 66072, общ. Перник, местността „Пенгабер”, при граници
и съседи: имоти №№ 000151, 000152, 000136, 000144, 000162, 000165,
актуван с АОС № 8366/ 25.08.2014г., при начална тръжна цена — 44
014,00 лв. /четиридесет и четири хиляди и четиринадесет лева/.

2. ТЕРЕН, представляващ имот № 000111, с площ на имота 66.340 дка /
шестдесет и шест декара триста и четиридесет кв.м./, категория на
земята — десета, начин на трайно ползване — нива, в землището на с.
Селищен дол, с ЕКАТТЕ 66072, общ. Перник, местността „Пенгабер”, при
граници и съседи : имоти №№ 101004, 000143, 000136, 000110, актуван
с АОС № 8365/25.08.2014г., при начална тръжна цена — 31 590,00 лв. /
тридесет и една хиляди и петстотин и деветдесет лева/.

3. ТЕРЕН, представляващ имот № 000175, с площ на имота 22.769 дка /
двадесет и два декара седемстотин шестдесет и девет кв.м./,
категория на земята

— десета, начин на трайно ползване — нива, в землището на с. Селищен
дол, с ЕКАТТЕ 66072, общ. Перник, местността „Средни рид”, при
граници и съседи : имоти №№ землищна граница, 000176, 000107,
000165, 000174, актуван с АОС № 8364/25.08.2014г., при начална
тръжна цена - 10 842,00 лв. /десет хиляди и осемстотин четиридесет и
два лева/.

4. ТЕРЕН, представляващ имот № 010075, с площ на имота 0.957 дка /
нула декара деветстотин петдесет и седем кв.м./, категория на земята
- девета, начин на трайно лолзване нива , в землището на с. Селищен дол.
с ЕКАТТЕ

66072, общ. Перник, местността „Ливаге”, при граници и съседи :
имоти №№ 010073, 000020, 010068, 000134, 000190, 010076, актуван с
АОС № 3638/ 20.09.2005г., при начална тръжна цена — 541,00 лв. /
петстотин четиридесет и един лева/.

5. ТЕРЕН, представляващ имот № 006019, с площ на имота 108.307 дка
/ сто и осем декара триста и седем кв.м./, категория на земята —
девета, начин на трайно ползване — нива, в землището на с. Селищен
дол, с ЕКАТТЕ 66072, общ. Перник, местността „Злорци”, при граници и
съседи : имоти №№ 006003, 006006, 006005, 006004, 000032, 006015,
000032, 006016, 006017, 000058, 000014, 006021, 006020, 006009, 006008,
006007, 006018, 006002, 006010, 006011, 006012, 006013, 006014,
актуван с АОС № 3630/20.09.2005г., при начална тръжна цена — 53
460,00 лв. /петдесет и три хиляди четиристотин и шестдесет лева/.

6. ТЕРЕН, представляващ имот № 040079, с площ на имота 67.124 дка /
шестдесет и седем декара сто двадесет и четири кв.м./, категория на
земята — шеста, начин на трайно ползване — ливада, в землището на с.
Големо Бучино, с ЕКАТТЕ 15504, общ. Перник, местността „Каравански
рид”, при граници и съседи : имоти №№ 040063, 040010, 040005, 040060,
040043, 032021, 040056, 040073, 032015, 032016, 032017, 032055, 000255,
040058, 040071, 040067, 032033, 040074, 000255, 032003, землищна
граница, 032013, 032042, 032013, землищна граница, 040024, 040019,
040018, 040017, 040016, 040013, 040012, 032008, 040065, 040072, 040078,
актуван с АОС № 8343/22.08.2014г., при начална тръжна цена — 36
815,00 лв. /тридесет и шест хиляди осемстотин и петнадесет лева/.

7. ТЕРЕН, представляващ имот № 032007, с площ на имота 6.067 дка /
шест декара шестдесет и седем кв.м./, категория на земята — шеста,
начин на трайно ползване — ливада, в землището на с. Големо Бучино, с
ЕКАТТЕ 15504, общ. Перник, местността „Страната”, при граници и
съседи: имоти №№ землищна граница, 032003, 000255, актуван с АОС №
6039/10.04.2009г., при начална тръжна цена — 3 328,00 лв. /три хиляди
триста двадесет и осем лева/.

8. ТЕРЕН, представляващ имот № 032004, с площ на имота 5.435 дка /
пет декара четиристотин тридесет и пет кв.м./, категория на земята
— пета, начин на трайно ползване — ливада, в землището на с. Големо
Бучино, с ЕКАТТЕ 15504, общ. Перник, местността „Страната”, при
граници и съседи: имоти №№ землищна граница, 032005, 032003,
актуван с АОС № 6041/10.04.2009г., при начална тръжна цена — 2 981,00
л в. /две хиляди деветстотин осемдесет и един лева/.

9. ТЕРЕН, представляващ имот № 008217, с площ на имота 0.495 дка /
нула декара четиристотин деветдесет и пет кв.м./, категория на
земята — девета, начин на трайно ползване — ливада, в землището на с.
Големо Бучино, с ЕКАТТЕ 15504, общ. Перник, местността „Върба”, при
граници и съседи : имоти №№ 008234, 008220, 008218, 008212, 008213,
актуван с АОС № 6153/23.04.2010г., при начална тръжна цена — 246,00
лв. /двеста четиридесет и шест лева/.

10. ТЕРЕН, представляващ имот № 008222, с площ на имота 0.321 дка /
нула декара триста двадесет и един кв.м./» категория на земята —
девета, начин на трайно ползване — ливада, в землището на с. Големо
Бучино, с ЕКАТТЕ 15504, общ. Перник, местността „Върба”, при граници
и съседи : имоти №№ 008199, 008223, 008201, актуван с АОС № 6096/
17.04.2009г., при начална тръжна цена-159,00 лв. /сто петдесет и девет
лева/.

11. ТЕРЕН, представляващ имот № 019066, с площ на имота 0.412 дка
/ нула декара четиристотин и дванадесет кв.м./, категория на земята
— седма, начин на трайно ползване — използв. ливада, в землището на с.
Люлин, с ЕКАТТЕ 44656, общ. Перник, местността „Ботеяк”, при
граници и съседи : имоти №№ 019064, 019063, 019065, 019006, актуван
с АОС № 4832/04.12.2006г., дри начална тръжна цена — 202,00 лв. /
двеста и два лева/.

12. ТЕРЕН, представляващ имот № 019065, с площ на имота 0.716 дка
/ нула декара седемстотин и шестнадесет кв.м./, категория на земята
— седма, начин на трайно ползване - използв. ливада, в землището на с.
Люлин, с ЕКАТТЕ 44656, общ. Перник, местността „Ботеяк”, при
граници и съседи : имоти №№ 019063, 019062, 019006, 019066, актуван
с АОС № 4774/04.12.2006г., при начална тръжна цена — 352,00 лв. /
триста петдесет и два лева/.

13. ТЕРЕН, представляващ имот № 009024, с площ на имота 2.867 дка
/ два декара осемстотин шестдесет и седем кв.м./, категория на
земята — десета, начин на трайно ползване - нива, в землището на гр.
Батановци, с ЕКАТТЕ 72223, общ. Перник, местността „Връшник”, при
граници и съседи : имоти №№ 009023, 009013, 009014, 009016, 000120,
009011, актуван с АОС № 7738/26.05.2014г., при начална тръжна цена —
1 424,00 лв. /хиляда четиристотин двадесет и четири лева/.

14. ТЕРЕН, представляващ имот № 057016, с площ на имота 0.196 дка
/ нула декара сто деветдесет и шест кв.м./, категория на земята —
пета, начин на трайно ползване - нива, в землището на с. Ярджиловци, с
ЕКАТТЕ 87480, общ. Перник, местността „Герен”, при граници и съседи :
имоти №№ 000080, 020067, 057015, актуван с АОС № 7739/
26.05.2014г., при начална тръжна цена - 113,00 л в. /сто и тринадесет
лева/.

Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец — приложено в тръжната

документация, което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец - 2 бр.— приложени в тръжната

документация, които се попълват от кандидата и’се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено) или ЕЙ К,

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът
е юридическо лице;

4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на лична
карта/, когато участника е физическо лице;

5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално заверено
изрично пълномощно за участие в процедурата;

6. Документ за закупени тръжни книжа /оригинал/;
7. Документ за внесен депозит /оригинал/;
8. Оферта.
Време и място на провеждане търга – 05.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга – 05.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга – 05.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга – 05.05.2015г. от 10.00ч. вВреме и място на провеждане търга – 05.05.2015г. от 10.00ч. в

Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.Заседателната зала на 1-ви етаж на Община Перник.
За всеки терен и обект, за който се участва в_ търга, се закупува

тръжна документация. Тръжната документация, съдържаща
информация зе терените и обектите и изискванията към
кандидатите, се заплаща в касата на Община Перник, намираща се в
сградата на Община Перник — Център за информационно и
административно обслужване — партер, гише № 8 за сумата от 50 лв.
и се получава в отдел “Общинска собственост, контрол търговия,
транспорт и земеделие”, ет. 9, стая № 2.

Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 04.05.2015г.16,00 ч. на 04.05.2015г.16,00 ч. на 04.05.2015г.16,00 ч. на 04.05.2015г.16,00 ч. на 04.05.2015г. в
отдел „Център за информационно и административно обслужване”,
при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва
часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % от пъровоначално обявената цена
се внася в ЦКБ АД - клон Перник по IВАN /сметка/
ВG36СЕСВ97903360879300, ВIС /банков код/ СЕСВВG9F до 16.00 ч.на16.00 ч.на16.00 ч.на16.00 ч.на16.00 ч.на
04.05.2015г.04.05.2015г.04.05.2015г.04.05.2015г.04.05.2015г.

Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита заКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита заКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита заКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита заКогато на търга се яви само един кандидат, същият се счита за
непроведен и се определя повторен търг с начало -10.00 ч. нанепроведен и се определя повторен търг с начало -10.00 ч. нанепроведен и се определя повторен търг с начало -10.00 ч. нанепроведен и се определя повторен търг с начало -10.00 ч. нанепроведен и се определя повторен търг с начало -10.00 ч. на
12.05.2015г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж12.05.2015г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж12.05.2015г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж12.05.2015г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж12.05.2015г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-ви етаж
на Община Перник.на Община Перник.на Община Перник.на Община Перник.на Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч.Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч.Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч.Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч.Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00 ч.
на 11.05.2015г. на 11.05.2015г. на 11.05.2015г. на 11.05.2015г. на 11.05.2015г. в отдел „Център за информационно и административно
обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с входящ номер и
се отбелязва часа на подаването им.

Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от
обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД — клон Перник по
IВАN /сметка/ ВG36СЕСВ97903360879300, ВIС /банков код/ СЕСВВG9Р дододододо
16.00 ч. на 11.05.2015г.16.00 ч. на 11.05.2015г.16.00 ч. на 11.05.2015г.16.00 ч. на 11.05.2015г.16.00 ч. на 11.05.2015г. За всеки терен и обект се кандидатства по
отделно. За спечелили търга се считат предложилите най-висока цена
за всеки отделен терен.

Търга се провежда по реда и условията на глава VIII и глава IX на
НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от отдел
“Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”.

За резултатите от търга да се състави протокол, който да ми се
представи за одобряване.

Срока, в който да се извърши плащането за правото на собственост,
върху съответния терен/обект/ от спечелилия търга, е 14-дневен от
влизане в сила на заповедта /чл.108 от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В
противен случай, спечелилия участник губи правото за сключване на
сделка по предмета на търга, както и внесения депозит.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и
условията за оглед на терените и обектите.

Съгласно чл,91, ал.4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в местен
ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най- малко 15
дни преди крайният срок за подаване заявленията за участие, както и
извлечение от Заповедта да се обяви на видно място в сградата на
общинската администрация в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник кмета
на Община Перник — Евелина Манчева.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: (инж. Ив. Иванов)
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Яне АНЕСТИЕВ

Ùå äî÷àêàò ëè âîëåéáîëèñòèòå ïðîòèâíèê?
„Миньор” може да остане без съперник за плейаута

Страницата подготви Яне Анестиев

Каратанчева отпадна в Щутгарт
Втората ни ракета Сесил Каратанчева

приключи участието си на силния турнир с
награден фонд $731,000 в Щутгарт, след ка-
то във втори кръг на квалификациите отстъ-
пи на Петра Мартич с 6-7(2) 6-4 2-6 в изклю-
чително оспорван двубой , допускайки тре-
та загуба от три изиграни мача с хърватка-
та.Все пак с достигането си до тази фаза
българката си осигури 1,250 евро от наг-
радния фонд и 13 точки за световната ран-
глиста, които обаче няма да бъдат доста-
тъчни за мечтаното завръщане в Топ 100.
Днешната среща започна с два категорич-
ни гейма за сервиращите, но след това Се-
сил допусна изоставаше от 0-40 в подава-
нето си и при третия си шанс хърватката
подпечата първия пробив в мача. Малко
по-късно обаче ролите се размениха, като
този път Каратанчева имаше пред себе си
три поредни брейкбола и тя също не сгре-
ши, изравнявайки за 4-4. До края на сета
двете си размениха по още един пробив, за
да се стигне до решителен тайбрек, в който
Мартич не остави шансове на българката и
поведе със сет аванс след успех със 7-2
точки. На старта на втората част и двете
трябваше да преминат през маратонски
геймове, в които отразиха по три брейкбо-
ла, за да се стигне до 3-2, когато хърватката
се възползва от поредния си шанс и отно-
во проби. Сесил  нямаше намерение да се
предаде и не само достигна до моментален
рибрейк, но след общо четири поредни гей-
ма изравни резултата в сетовете. Българка-
та обаче не успя да продължи похода си в
решителната трета част, в която отново се
стигна до ранен брейк за Мартич, която
малко по-късно дори имаше шанс за втори
пробив. Сесил измъкна подаването си и на-
мали за 1-3, а до края не само не успя да
навакса изоставането си, но при 2-5 допус-
на поредния пробив, с който бе сложен
край на спора в двубоя след 2 часа и 6 ми-
нути игра.

Може и да оправдаят щангистите
Хранителните добавки на щангистите не са чисти. Това е устано-

вил първият анализ, който отчита наличие на станозолол. Става
въпрос за иззета след скандала с положителните допинг проби
партида, която е била изпратена в Германия за изследване.Очаква
се обаче лабораторията в Кьолн да обясни по какъв начин се е нат-
рупало забраненото вещество в организма на спортистите. Както и
дали то е било приемано в периода, в който са посочили. 

При положение че всичко се окаже точно така, както са обяснили
националите, може да се стигне и до тяхното оправдаване. Заради
положителните проби целият ни отбор бе спрян от европейското по
щанги в Тбилиси. С допинг изгърмяха 11 състезатели. 

Според новия антидопингов кодекс при доказване на приемане,
без да знаеш, може да не бъдеш наказан, а да отнесеш само пори-
цание. И това е точно заради замърсените добавки, които са свето-
вен проблем. 

Фен налетя на съдийски автомобил
Истински екшън се е разиграл след вчерашния мач между „Боте-

в“ (Враца) и Пирин (Разлог) от 23 кръг на „Б“ група. Двубоят в Мез-
дра завърши 0:0, а врачани се оплакаха от съдийството на Иван За-
нев и неговите асистенти. Изпълнителният директор Цецко Стефа-
нов веднага след мача е подал жалба срещу работата на арбитри-
те.След края на срещата емблематичният фен на „Ботев“ Венци
Морския е потърсил саморазправа със съдиите. Той с лакът е успял
да пукне предното стъкло на автомобила на реферите от Русе. При-
върженикът на врачани е бил арестуван от полицаите и се очаква
да бъде съден по бързата процедура. Присъда може да бъде изда-
дена още днес.Както е известно, след мача стана ясно, че запаля-
нковци на „Ботев“ (Враца) са потърсили сметка за работата на съ-
диите и от съдийския наблюдател Камен Алексиев. Пред тях той е
изказал неудовлетворението си от работата на арбитрите. Допълни-
телен полицейски автомобил е бил повикан, за да изведе съдийска-
та бригада.

Мариян Огнянов остава в “Ботев”
Полузащитникът на “Ботев” (Пловдив) Мариян Огнянов смята да

остане в клуба. Това заяви играчът след равенството 1:1 с Берое на
въпрос за евентуално преминаване в “Левски”.

Преди дни се появи информация, че бившият играч на “сините”
от славните години в Шампионската лига, се готви да се завърне на
“Герена”.”На този етап не желая да напускам Ботев, ще видя какво
ще се разберем с ръководството, ще изчакаме и ще видим. В гол-
яма степен всичко е изплатено откъм заплати, дължат се премии,
но вярвам, че клубът ще се справи”, заяви Огнянов. 

Юношите старша
паднаха от „Пирин”

През този сезон На-
ционалната волейболна
лига, която администри-
ра различните първенс-
тва, въведе плейофна
фаза и във втория еше-
лон - Висшата лига. Цел-
та бе да има повече ма-
чове, да се повиши ин-
тригата и първенство-
то да бъде по-професио-
нално. 

Само, че се оказва, че

ляването си и предпочи-
тат да записват служеб-
ни поражения.Така остана
да се изиграе финала,кой-
то ще противопостави
„Инвестбанк Тетевен во-
лей” на „Виктория во-
лей”. По непотвърдени
данни на пловдивчани
изобщо не им се влиза в
Суеперлигата. Има ли то-
гава смисъл да играят
срещу „Миньор”. И като
се измисли този регла-
мент някой помисли ли
какво ще прави деве-
тият отбор в първия
ешелон докато се изи-
граят плейофите във
втория. Защото повече-
то любители на волейбо-
ла май забравиха кога е
бил последния официален
мач на миньорци.За справ-
ка, на хубавата дата ос-
ми март, когато победих-
ме КВК „Габрово” с 3:0.
От тогава – чакаме.

този модел не е подходящ.
Проблемите започнаха
още по време на четвър-
тфиналите. Първо отбо-
рът на Дунав (Русе) зара-
ди липса на пари се догово-
ри с Виктория Волей всич-
ки срещи да се изиграят в
Пловдив и когато серия-
та навлезна в решителна-
та си фаза при 1:1, русен-
ци се отказаха и тре-
тият мач завърши със

служебна победа за Вик-
тория. Отборът на Ло-
комотив 1926 (Пловдив)
изобщо се отказа от уча-
стие и не изигра нито
един мач с Черно море
БАСК (Варна), въпреки че
през редовния сезон за-
върши на четвърто
място. След дълга пауза

заради Европейското пър-
венство за юноши на по-
луфиналите последва но-
во отказване. Този път
отборът на Славия (Со-
фия) развя бялото знаме
преди домакинския си мач
с Виктория Волей. Причи-
ната е във високата це-
на, която плащат отбо-
рите за домакинските си
срещи.Тъжно е, че отбор
с традиции като Славия
не може да си позволи
около 700 лв за един мач и
е принуден да завършва
сезона си със служебна за-
губа. Тъжно, но явно то-
ва е реалността във во-
лейболна България (а и не
само волейболна). И вмес-
то плейофите да са пода-
рък за отборите във Вис-
шата лига, те се оказват
непосилно бреме. И вмес-
то клубовете да мислят
за победи и стратегии,
те се занимават с оце-

Пернишките юноши старша въз-
раст регистрираха втора загуба от
началото на първенството,като от-
стъпиха на „Пирин” в Благоевград с
1:3. Пиринци са един от най-добрите
отбори в групата и единствени-
те,които не бяха победени в дома-
кинските срещи на „Миньор” през
есента в Мещица. След загубата пер-
ничани отстъпиха от първо на трето
място във временното класиране.Ето
всички срещи и класирането след
21-ия кръг на първенството на зона
„София”

Септември – София 2010 2:1
Пирин – Миньор 3:1
Оскар Елит – Велбъжд 1:2
Оборище – Витоша(Б)        3:0(сл)
Локомотив – Вихрен 7:1
Левски – Конелиано  8:1
ЦСКА – почива

КЛАСИРАНЕ:
1.Левски 59:13          47
2.Пирин 48:21          44
3.Миньор 44:15          44
4.ЦСКА 55:15          42
5.Локомотив 45:22          37
6.София 2010 46:23          35
7.Септември 35:35          29
8.Велбъжд 21:44          21
9.Оскар Елит  32:44          18
10.Вихрен 48:24          18
11.Витоша 13:43          13
12.Конелиано 17:72          10
13.Оборище 17:61          6

„Габер” удари лидера
на негов терен

Отборът на „Габер”(Габров дол)
продължава победния си ход през
пролетния дял на първенството на
областната футболна група и регис-
трира четвърта поредна победа, ка-
то този път извоюва особено ценна
победа над лидера в класирането
„Витоша”(Долна Диканя). Гостите са
повели в резултата с гол на Денис
Емануилов и са задържали пре-
димството си до края на първото по-
лувреме. След почивката домаки-
нитe са успели да изравнят ,но пет-
найсетина минути преди края на ма-
ча второто попадение на Денис Ема-
нуилов е било с цената на трите точ-
ки. Победата няма да премести ти-
мът от Габров дол по-напред от де-
ветото място в класирането, където
се намира в момента, но с играта си
футболистите от отбора дават твър-
да заявка са съобразяване с тях.
Следващата среща на „Габер” е на
собствен терен срещу „Вери-
ла”(Дрен).
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Кметът и директорът на театъра отвориха ритуално вратите на киното

Иззеха 920 цигари
без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки

криминалис-
ти от сектор
„Противодей-
ствие на ико-
номическата
престъпност”
към Облас-
тната дирек-
ция на полицията в Перник намериха и из-
зеха повече от  900 къса цигари без задъл-
жителния акцизен бандерол на финансово-
то министерство. В четвъртък след обяд
служителите на реда проверили търговски
обект в централната част на града, в който
открили „нередовните” 920 къса цигари от
марките ЛД, „Мерилин” и „Президент”, на
които липсвал задължителният стикер.  На
нарушителят е съставен акт за установено
административнио нарушение. Работата по
случая продължава.

МАСОВИТЕ АКЦИИ ПО ЗА-
САЖДАНЕТО НА ФИДАНКИ

ОКОЛО ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА
са своеобразен опит да се за-
сади вечно зелено дърво в
пустинята. Не става. Щото пус-

тинята е хорският вандализъм, а той е
неизкореним. Кметът на квартал Изток
прави поредния родолюбив опит да зале-
си някои от междублоковите пущинаци и
да приучи комшиите си, че дърветата око-
ло блоковете са толкова важни за живота,
колкото магазините и кафенетата, ако не и
повече. Ама като отчете, че от лани заса-
дените фиданки половината вече са дали
фира, екологичният ентусиазъм започва
да граничи с отчаянието. Никой никога
няма да има разумно обяснение какво
толкова едно дръвче може да пречи на
някого, че да го кърши при първа среща,
ама това си е обичайна гледка и то не са-
мо в Изток. И пак добре, че поне полови-
ната са останали. Това си е живо постиже-
ние, ако е вярно. В други квартали и до
една четвърт не могат да го докарат, нап-
ример в Тева. Все пак по- добре е в Деня
на Земята чрез масово залесяване да се
опитаме да опитомим масовия вандали-
зъм, отколкото обратното.

РАДОМИР УЖ НЕ Е ГРАД, КОЙТО
СЕ СЛАВИ СЪС ЗАСИЛЕН ТРАФИК,
ОБАЧЕ НАПОСЛЕДЪК там взеха да се
случват неприятни работи около пешеход-
ните пътеки, характерни предимно за ме-
гаполисите. За втори път в разстояние са-
мо на една седмица отново автоджигит
направи сакатлък насред града, та прати
жена в болница с доста тревожни наран-
явания. Да се пита кой е виновен в случая
е излишно. Явно полицейските хайки, та-
ка модерни напоследък, не са дали оча-
квания превантивен ефект. Ама да чакаш
всеки ден в новините да се появи инфор-
мация за сгазен радомирец, си е живо из-
тезание.

КАКТО Е ЛОГИЧНО ДА СЕ ОЧАКВА,
ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО
СПИРАНЕ НА ПАРНОТО съвпаднаха с
със започналото ново пролетно застуд-
яване. Ако парното се ръководи от сред-
ноденонощните температури според на-
редбите, може да се очаква да го спрат
някъде около Петровден. А ако отново е в
сила парадоксалната  ситуация, че колко-
то повече работи, толкова повече загуби
трупа, да го спират веднага. Щото до Пет-
ровден може и да има топли дни.

жителния пожар през
2004-та година. Теа-
търът, който минала-
та година отбеляза
своята 95-та годиш-
нина. Театърът, кой-
то от днес щи на рад-
ва с още една възмож-
ност за културен жи-
вот – възможността
да гледаме кино. Об-
щинското ръководс-
тво си постави амби-
циозна цел – да въз-
станови киното в
Перник. Днес, слред
„леко” прекъсване от
25 години, градът ни
отново има своя кино-
салон, в който ще мо-
же да се покаже най-
доброто от българ-
ското и световно ки-
но. И не случайно днес
отваряме вратите му
с „Козия рог”. Защото
творческата история
на този филм е тясно
свързана с Перник. Не-
гов режисьор е на-
шият земляк, голе-
мият Методи Андо-
нов, чиято дъщеря е е
тази вечер сред нас. В

този филм искри не-
подражаемият та-
лант на актьорите
Катя Паскалева и Ан-
тон Горчев, професио-
нално свързани с на-
шия театър и нашия
град. Не на последно
място, защото във
филма са увековечени
и нашите сурвакари
от Пернишко. Вярвам,
че възроденото кино
ще обогати духовния
живот в града ни. Ще
радва и младите, и
нас, по-възрастните.
Затова му казвам:”На
добър път!” – това
бе посланието и поже-
ланието на перниш-
кия градоначалник
Иван Иванов минути
преди публиката да
влезе в залата и да
угаснат светлините,
за да изгрее на екрана
вълшебната магия на
един невероятен
филм, не просто гор-
дост, класика, еталон
как се прави кино за
поколения филмови
дейци.

„Козият рог” в спомените на Невена  Андонова
Любомира ПЕЛОВА

Моите спомени за „Козия рог” са може би първите ми съзнателни спомени в жи-
вота, сподели дъщерята на големия български режисьор Методи Андонов – Неве-
на Андонова, която също е режисьор,  на откриването на възроденото след пове-
че от две десетилетия кино в Перник. Тя разказа за емоциите, които е породила в
детската й душа магическата атмосфера по време на снимките на филма, заснет
само за около двадесетина дни, както и за трудностите, съпътствали не само съз-
даването на лентата, а и след като тя вече е факт.

„Баща ми режисираше живота на екипа от сутрин до вечер не само пред каме-
рата, а и зад нея, навсякъде. Без да ни жали, той взимаше от всички нас всичко,
което му върши работа. Не пожали и мен, въпреки че бях дете. Накара ме да бъда
свидетел на всички сцени, дори най-тежките, по време на снимките, на скандали-
те, които вдигаше например на техническите екипи, когато се снимаше епизодът с изнасилването, само и само да
изостри сетивата на актьорите, за да ги накара да почувстват с цялото си същество трагедията и именно този кош-
марен епизод да бъде заснет само с един дубъл. Отряза наистина косата ми с ножица за постригване на овце. Бях
свидетел и част от атмосферата, която за мен, като дете, тогава беше много страшна. Въпреки всичко обаче тя бе-
ше и магия, беше невероятна и потвърждаваше постоянното отношение на татко към работата му. Той беше щас-
тлив човек по отношение на нея, щастлив от живота, който страшно обичаше, както страшно обичаше киното, както
страшно обичаше театъра.

Когато пораснах,  след като той си отиде, вече започнах да научавам и други неща за „Козия рог”. Научавах дру-
га част от истината. Например за него проблемите са започнали от първия миг, в който е решил да прави филма. Не
са одобрявали сценария, който той е написал и се е борил наистина за всеки детайл, всяка дума от него. Борил се е
за всеки сантиметър от тази лента.

Истината е, че е започнал да се бори за филма от първия миг, в който баща ми е решил да го прави. Не одобрява-
ли дори избора на актьорите, които участват във филма, дори и на Катя Паскалева. Не са одобрявали музиката. Не
са одобрявали монтажа, даже има един протокол, в който мастити културтрегери заявяват, че филмът трябва да за-
почне оттам, откъдето е спрял. „Козият рог” не е допускан до световните кинофестивали, от които е бил искан. Не са
пращани кинокопия, когато е бил поискан от американската филмова академия за участие за наградите „Оскар” за
чуждоезични филми. Не са дали на татко и цветна лента, на която да бъде заснет „Козият рог”, затова той е черно-
бял. Днес си мисля, че това е направило филмът по-завършен и по-многоцветен, по-многопластов. И въпреки всичко
обструкции, всички трудности, всички страдания, през които е минал баща ми по време на заснемането, той никога
не се е предал, не е забравил това, което е искал да направи, не е направил и най-малкият компромис и „Козият
рог” е факт. Това, което всъщност искам с тези спомени да ви кажа, е, че никога не бива да се предаваме, че не би-
ва да забравяме какво искаме да направим в този живот!”  сподели с мнго вълнение дъщерята на големия режи-
сьор пред пернишката публика, която изгледа безмълвно гениалния филм, с гениален режисьор, гениални актьори,
с който „проходи” след близо две десетилетния пернишкото кино. А когато светлината от екрана угасна, зрителите
дълго не можеха да се отърсят от магията на тази прекрасна лента.

Поредна жена ударена от кола в Радомир
Любомира ПЕЛОВА

49–годишният радомирец С.Л.  е причинил пътно–транспортно произшествие, при което е  блъснал  68- годишна же-
на в близост до пешеходна пътека в града. Ицидентът е станала около 11 часа в четвъртък на радомирската улица
‘’Райко Даскалов’’. Шофьорът на лек автомобил „Фолксваген Пасат” с пернишка регистрация е ударил пресичащата
на около 15 метри от пешеходна пътека жена. ПТП-то е можело да бъде избегнато, ако дамата не е пресичала непра-
вилно и ако водачът на пасата не е шофирал с несъобразена скорост. Пристигналият незабавно на местопроизшес-
твието патрулен екип на  радомирското районно полицейско управление е проверил шофьора и за алкохол, но се ока-
зало, че той е седнал зад волана на автомобила абсолютно трезвен.

Пострадалата жена е траспортирана незабавно в Центъра за спешна медицинска помощ в Перник, където било ус-
тановено, че при „целувката” с возилото тя е получила сътресение на мозъка и се наложило да бъде настанена за ле-
чение в пернишката болница.

Любомира ПЕЛОВА
Съботната вечер

бе истински празник
за любителите на
седмото изкуство в
Перник. Кметът Иван
Иванов и директо-
рът на театъра Иво
Горчев отвориха ри-
туално вратите на
възроденото кино в

града. Направиха го
стилно и с много вкус,
пожелавайки „Добре
дошли” в зала „Георги
Русев” на хората, чия-
то отколешна мечта
вече е факт. Направи-
ха го с една от ембле-
матичните ленти за
българското кино –
„Козият рог”. Нека не

забравяме, че фил-
мът е много перниш-
ки, тъй като в него

„Радвам се на тази
наша поредна среща
днес, в един от най-
значимите културни
центрове в града ни –
нашия театър. Театъ-
рът, който се обнови
и възроди след унищо-


