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Международният конкурс е под патронажа на кмета Иван Иванов

Св. свщмчк
Симеон,

брат Господен
по плът

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

Геноцид
над Вежди

Годишнината от геноцида
над арменския народ съвпадна с един друг
геноцид - не по-малко страшен и заплашващ
устоите на цивилизацията. Разни култур-
трегери, протестъри с изтичащ срок на
годност и професионални сеирджии в про-
дължение на няколко дена маскариха името
и делото на министъра на културата, гав-
риха се с него, сякаш някой им плаща за то-
ва, а накрая постигнаха целта си - докараха
го до бяс, вгорчиха му пурите и му разляха
уискито.

Този интелектуален геноцид над Вежди
Рашидов върна спомените за прословута-
та дисидентска фраза на Радой Ралин, че не
го плаши министърът на културата, а кул-
турата на министъра. Че то си е за страх.
Културата на министъра достигна своите
върхове и падения, извървя пътя от Лувъ-
ра до София, от телевизионните ругатни
до фейсбук извиненията. Какво по - култур-
но от това цялата нация да се занимава с
културата на министъра на културата?

Културната палитра на България се обо-
гати и с няколко кила жълти стотинки, за
които не стана ясно дали са компенсация за
изгорелите милиони в КТБ, или възрожден-
ска лепта за подпомагане таланта на скул-
птора Рашидов. Въпросът е дали Вежди е
способен да направи паметник на самия се-
бе си, за да могат и след сто години поколе-
нията да имат памет за тоя геноцид.

Валентин ВАРАДИНОВ

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Любомира ПЕЛОВА
В петък, в художес-

твена галерия „ Лю-
бен Гайдаров” в Пер-
ник бе официално от-
крит десетият Меж-
дународният конкурс
за млади изпълнители
на класически музи-
кални инструменти.
Той се провежда под
патронажа на кмета
на община Перник
инж. Иван Иванов,
който изрази задо-
волството си от
факта, че градът е
домакин на такова
важно културно съ-
битие. „За мен е ог-
ромно удоволствие

Жители на „Тева” излязоха на протест

да поставя началото
на Десетия Междуна-
роден конкурс за мла-
ди изпълнители на
класически изпълни-
тели, организиран от
Обединената школа
по изкуствата към
Общински комплекс
Дворец на културата.
Искам да приветс-
твам с добре дошли
всички участници,
както и техните пре-
подаватели и да им
пожелая успешно
представяне в над-
преварата. На добър
час!”, с тези думи
Иван Иванов офи-
циално откри Десе-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

Зоя ИВАНОВА
В събота преди обяд

жителите на квартал
„Тева” излязоха на
граждански протест с

цел да привлекат вни-
манието на кметска-
та управа към пробле-
мите им, за което сиг-
нализират от месеци.

Протестът беше по-
редната крачка след
като няма никакъв от-
говор нито от Пред-
седателя на Общин-

ския съвет Милан Ми-
ланов, нито от кмета
на града Иван Иванов
на писмото с поставе-
ните проблеми в квар-
тал Тева. Хората имаха
готовност да блоки-
рат  пътя пред теж-
котоварните камио-
ни, които минават
буквално на метри от
жилищата. Още преди
определения час те за-
почнаха да се събират,
но за разлика от други

дни, когато движение-
то на тежкотоварни
камиони е като на ма-
гистрала,в събота
преди обяд  тежките
машини се брояха на
пръсти. Разпростра-
нените из целия квар-
тал призиви за про-
тест явно бяха дос-
тигнали и до фирми-
те, които ползват та-
кива камиони.

тото издание на
Международния кон-
курс.

Присъстващите на

70 - 230

Предимно
облачно

откриването имаха
възможността да
чуят концерт на но-
сителите на награди-

На страница 4

те „Солист на Каме-
рен оркестър „Ор-
фей” и „Солист на ду-
хом оркестър”.
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Îòëè÷èõà íàé-äîáðèòå â êîíêóðñà “Ìàðèÿ Ñìèëîâà”
Председател на журито бе големият поет Матей Шопкин
Любомира ПЕЛОВА

Наградиха победи-
телите в дванадесе-
тото издание на На-
ционален литерату-
рен конкурс “Мария
Смилова”. Председа-
тел на журито за 12-
ти път бе големият
български поет Ма-
тей Шопкин.

Церемонията бе
открита от музикан-
тите от фанфарния
състав на ОУ “Хрис-
то Смирненски” с ръ-
ководител Албена
Иванова, които пос-
рещаха гостите на
входа на НЧ “Напредъ-
к 1895”. Участници и
гости пък бяха при-
ветствани от Матей
Шопкин. Атрактивни
изпълнения предста-
виха и клубът за спор-
тни танци “Орхи
Денс” с ръководител
Денис Пламенов, мла-
дите музиканти от
Школата по пиано с
преподавател Свет-
лана Шопска и малки-
те балеринки с ръко-
водител Ади Мироно-
ва. Всички, които по-
могнаха с организа-
цията и провеждане-
то на литературния
конкурс получиха гра-
моти от зам.-кмета
на Радомир Любка Ди-
митрова.

В първа възрастова
група Алия Орлова от
4 а клас на радомир-
ското ОУ ”Хр. Смир-
ненски” взе първа
награда за стихотво-
рението си ”За кни-
гата с любов”.  Доб-
ромира Миткова от -
литературния кръ-
жок ”Касталия” при
ОДК във Варна полу-
чи втора награда за
стихотворението
”Синьо вълшебство.
Третата награда
отиде при още една
радомирка . Получи я
Биляна Крумова от
НУ ”Арх. Зиновий” за
стихотворението
”Вълшебна звезда”.
Поощрение в тази ка-
тегория получи Ли-
лия Велинова от НУ
”Арх. Зиновий” в гр.
Радомир за стихот-
ворението ”Моята
сестричка”.

В категория «про-
за» пръв стана Боян
Пенев от ЛК ”Каста-
лия” при ОДК Варна
за есето ”Спасяване-
то на Любонем”.
Втора бе Мира Нико-
лова от същия клуб с
есето ”Децата и мо-
рето”, а третото
място си извоюва Е-
лена Пелтекова, съ-
що от Варна за есе-
то ”Побитите камъ-
ни”. Поощрението за
проза бе дадено на
Виктория Алексан-
дрова - третоклас-

Увеличават се болестите на
дихателната система в Перник

Зоя ИВАНОВА       
Все повече са пациентите с болести на дихателната система в Пер-

нишко - това сочат данните на Районната здравноосигурителна каса. 
На база информацията предоставена в НЗОК/РЗОК  от първични

прегледи от общопрактикуващи лекари и лекари – специалистиза за-
болеваемост от Клас Х „Болести на дихателната система” за периода
2009-2014 г. е направен анализ от експертите на РЗОК-Перник,който
показва следното:            

 Отчетена е повишена заболеваемостот  „Болести на дихателната
система” за възрастова група 0-17 год. за Област Перник,  за периода
2009-2014 год. с 43.6 %, като най-голямо е завишението е за Община
Ковачевци-155%, Радомир-85%, Перник – 30%, Трън 18% . Не се отчита
повишаване на заболеваемостта за  Община Брезник и Земен.

За Област Перник с най-висок % завишена заболеваемост през
2014 год. спрямо 2009 год. са регистрираните здравноосигурени ли-
ца на възраст от 0 до 17 год. с ”Хронични болести на долните дихател-
ни пътища”(J40-J47) -106% и „Други остри респираторни инфекции на
долните дихателни пътища”(J20-J22) – 94.5%

За възрастова група над 18 год.заболеваемостта е завишена с
11.27%.

Светослав Малинов гост на
Езиковата гимназия

Виктория СТАНКОВА

ничка от НУ ”Арх. Зи-
новий” за есето
”Пролет”.

Във втора възрас-
това група първа
награда за поезия по-
лучи петокласничка-
та Анна Каменова
пернишкото СОУ ”Д-
р Петър Берон” за
с т и х о т в о р е н и е т о
„Слънчогледовите
ми коси целува слън-
цето”. Второто
място бе за Мирела
Методиева от 6-ти
клас на радомирско-
то ОУ ”Христо Смир-
ненски” за стихотво-
рението ”Апостоле,
Апостоле”, а трето-
то остана за Габрие-
ла Стефанова от ли-
тературния кръжок
”Касталия” при ОДК
Варна за стихотворе-
нието ”Какво е лю-
бовта”. Поощрител-
на награда получи -
Кейтлин Бойкова от
6 ”б” клас на радо-
мирското СОУ ”Св.
Св. Кирил и Мето-
дий” за стихотворе-
нието ”Пролет”.

За проза бяха отли-
чени осмокласничка-
та от пернишкото
СОУ «СВ.св.Кирил и
Методий» Мария
Иванова за есето
”Хейтърството или
защо толкова се мра-
зим?”, Йоана Любоми-
рова от 8 ”а” клас на
ТПГ ”Н. Й. Вапцаров”
в Радомир за есето
”Животът е едно
безкрайно предизви-
кателство”, Ралица
Рударскаот 6 клас на
ПИГ СОУ ”Хр. Ботев”
в село Дрен за есето
”Търси доброто” 
и Анифе Гюнджи от
клуб ”Детски фол-
клор” при ОДК – гр.
Радомир за есето ”Аз
обичам семейството
си”.

От най-големите
участници в катего-
рия поезия бяха от-
личени на първо
място Деяна Марти-
нова от 9 ”б” клас на
ГПЧЕ ”Симеон Радев”
в Перник за стихот-
ворението ”Светът
съществува, за да се
превърна в книга”, на
второ място - Але-
ксандра Маринова от
ЛК ”Касталия” при
ОДК Варна за стихот-
ворението ”Романс”,
на трето място Кат-
рин Григорова от
ТПГ ”Н. Й. Вапцаров”
в Радомир за стихот-
ворението ”Ще те
чакам, любов”, а
поощрителната наг-
рада отиде при Сия-
на Недялкова от
ЛК”Касталия” при
ОДК Варна за стихот-
ворението ”Хвани
ръката ми”.

Първа, втора и

трета награда за
проза отидоха съот-
ветно при единадесе-
токласника Алексан-
дър-Йоан Владинов
от ТПГ ”Н. Й. Вапца-
ров” в Радомир за
есето ”Моята мо-
литва”, Йоана Чакова
от 9 клас на СОУ ”Св.
Св. Кирил и Мето-
дий” в Перник за есе-
то ”Любов и омраза”
и Кристина Ананиева
от 11”а” клас на ТПГ
”Н. Й. Вапцаров” в Ра-
домир за есето ”Сър-
цето само не греши”.

Бяха раздадени и
много специални наг-
ради. Ивета Орлино-
ва Иванова от  11 ”а”
клас на СОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий” в 
гр. Радомир за сти-
хотворението ”Пла-
мъка в нас” получи
наградата на името
на Мария Смилова
Алексия Иванова от
6 ”б” клас на СОУ
”Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” в гр. Радомир
за есето ”Защо все
по-често мразим?”
получи наградата на
Община Радомир. Яни
Яворов Свиленов от
11 ”а” клас на ТПГ ”Н.
Й. Вапцаров” за сти-
хотворението ”Заб-
равено чувство” по-
лучи наградата на

Общински съвет Ра-
домир Елизабета
Трендафилова от 8
клас на  ТПГ ”Н. Й.
Вапцаров” в гр. Радо-
мир за стихотворе-
нието ”Защо все по-
често мразим?” полу-
чи наградата на от-
дел „Култура и исто-
рическо наследство”.

Наградата на Об-
щински исторически
музей получи Краси-
мир Здравков от ОУ
”Хр. Ботев” в с.Гъ-
лъбник за есето ”120
години читалище в
Радомир”. Виктория
Дончева от  ТПГ ”Н.
Й. Вапцаров” в Радо-
мир за стихотворе-
нието ”Аз вярвам”
получи наградата
на Младежки култур-
но- информационен
център „Европа”, а С-
вилена Станчова от
10 ”а” клас на ПГТ
”Юрий Гагарин” за
есето ”Защо все по-
често мразим?” полу-
чи награда от ГПК
„Наркооп” в Радомир.
Отдел „Образование
и младежки дейности”
отличи Стефани Ми-
ланова от ТПГ ”Н. Й.
Вапцаров” за стихот-
ворението ”Искам да
си…”. Дана Цанкова
от СОУ ”Д-р Петър
Берон” в Перник за

стихотворението
”Защо?” получи спе-
циалната награда на -
Църковното настоя-
телство. Наградата
на библиотеката към
НЧ ”Напредък 1895”
отиде при Атина Бан-
кова от 2 клас на ОУ
”Ив. Вазов” за  сти-
хотворението ”Детс-
тво мое”.

Бяха отличени още
възпитаниците на
ПГТ „Юрий гагарин”
Стоян Стоянов от
11 ”б” клас, Явор Бори-
сов от  9 ”а”
клас,Кристиян Олегов
Петров от  11 ”а”
клас, които получиха
специалните награди
на адвокатска канто-
ра Силвия Иванова за
есетата си на тема
“Защо все по-често
мразим”. Национал-
ният литературен
конкурс бе организи-
ран от НЧ “Напредък
1895” в Радомир и Об-
щина Радомир. На це-
ремонията по връчва-
не на наградите при-
състваха още замес-
тник кметовете Люб-
ка Димитрова и Дими-
тър Димитров, пред-
ставители на Община
Радомир, общински съ-
ветници, директори
на училища, учители,
ученици и родители.

Евродепутатът Светослав Малинов беше
гост на Езиковата гимназия в Перник. Пос-
рещна го евроклубът във връзка с инициа-
тивата “Европейско междучасие”. Учени-
ците направиха кратка презентация, в коя-
то представиха дейностите на клуба си
през изминалите месеци и своите постиже-
ния, станали повод за гордост на ГПЧЕ.

От своя страна Светослав Малинов запоз-
на младежите с едни от най-дискутираните
проблеми, пред които е изправен Европей-
ският съюз – правата и задълженията на
европейските граждани. Малко след края
на срещата всички си направиха обща
снимка и получиха материали, свързани с
Европа.

Гости на събитието бяха още началникът
на Регионалния инспекторат по образова-
ние Ваня Коконова и началникът на отдел
“Образование и култура” в Община Перник
Юлияна Ефремова.

Кметът на Перник благодари
на „В и К” за професионално

извършен ремонт
Силвия ГРИГОРОВА

 Благодарствено писмо до управителя на
„В и К”-Перник- инж. Иван Витанов е изпра-
тил кметът на община Перник- Иван Иванов.
В него градоначалникът изразява благо-
дарността си към екипа на водоснабдител-
ното дружество и лично към неговия упра-
вител за неоценимата помощ, която е ока-
зана на община Перник при изместването
на главния водопровод в централна град-
ска част. „Изпълнението не създаде проб-
леми, защото беше технически компетен-
тно, правилно организирано и безупречно
изпълнено. Това е доказателство, че винаги
можем да разчитаме на Вас и Вашия екип”,
са казва в благодарственото писмо на кме-
та на Перник до „В и К”.

Управителят на водоснабдителното дру-
жество поясни, че заедно с преместването
на водопровода е извършена и подмяната
на участък от около 40 м пред Синдикалния
дом. ”Това се наложи да направим, тъй ка-
то, както знаете, след приключването на
проекта „Зелена и достъпна градска среда”
няма да има възможност поне 5 години да
се разкопава в този район, за да се отстран-
яват аварии. Водопроводът в този участък е
доста амортизиран и затова го подменихме.
Полагаме усилия да си партнираме с всич-
ки кметове в областта при решаването на
важните проблеми, тъй като както общини-
те, така и ние имаме финансови затрудне-
ния. С общи усилия обаче, проблемите се
решават по-бързо”, поясни инж. Витанов.
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Øåôúò íà ôîíäàöèÿ „Êîíðàä Àäåíàóåð” â Ïåðíèê
Това е първото му посещение в града

Любомира ПЕЛОВА
Ръководителят на

бюрото на фондация
“Конрад Аденауер” в
София - Марко Арндт
посети областния уп-
равител Ирена Соко-
лова.

Ръководните прин-
ципи на фондацията,
създадена през 1955
година,  са свобода,
справедливост и соли-
дарност. В страната
и зад граница фонда-
цията „Конрад Аде-
науер” се занимава с
политическо образо-
вание, застъпва се за
укрепване на европей-
ската интеграция,
способства развитие-
то на изкуството и
културата. Една от
основните теми, по
които работи органи-

КСМП търси учителя,
който вдъхновява 

Виктория СТАНКОВА 
Консултативният съвет по младежка поли-

тика търси „Учителят, който ме вдъхновява”.
Инициатива е традиционна и се радва на
голям успех. 

“Търсим съвременните будители на нашето
общество. Ето защо питаме самите ученици в
кои часове влизат с интерес, кои са интерес-
ните за тях учители. Поради тази причина е
обяснимо, че в конкурса могат да участват
само ученици”, споделят организатори-
те.Конкурсът „Учителят, който ме вдъхнов-
ява” се провежда за трета поредна година по
инициатива на КСМП и с финансовата под-
крепа на Община Перник.  Обхваща ученици
от основните и средни училища на Община
Перник.

Условия за участие:1. Право да номинират
имат само ученици от пернишките основни и
средни училища.

2. Всеки ученик може да номинира Не по-
вече от 3 преподаватели. Задължително по-
сочва име, училище и предмет, по който пре-
подава учителят/е.

В специално създадена интернет платфор-
ма в сайта на КСМП учениците отговарят на
следните въпроси:

3.  Как според теб трябва да изглежда един
вдъхновяващ учител?

3. Мотивация за номиниране на учителят/те
4. Описва една вдъхновяваща история с но-

минираният от него учител/и
Ако искаш да номинираш свой учител го

направи на адрес http://ksmp-pernik.com/
uchiteli2015 до 29 май и можеш да спечелиш
велосипед!Един от участниците на случаен
принцип ще спечели велосипед, а учителят
събрал най-много гласове ще получи награда
от Консултативен съвет за младежка полити-
ка към Община Перник.

зацията, е историчес-
кия поглед върху ко-
мунизма и жертвите
от него. На срещата
Арндт подчерта, че
във връзка с пред-
стоящата реформа
в съдържанието на
учебниците, трябва
да бъде проведена
дискусия за промяна
на представянето
на историята на ко-
мунизма в България.
Чрез разширяването
и обогатяването на
учебния материал,
учениците ще имат
много по-ясна пред-
става за събитията
и жертвите на кому-
нистическия режим.

На проведената
среща присъстваха
още директорът на
общински комплекс

Дворец на култура-
та Петьо Фетфов,
заместник облас-
тните управители
Валентин Димитров
и Илинка Никифоро-
ва, главният секре-
тар на Областна ад-
министрация Пер-
ник Цветана Пирал-
кова.

За да се запознае
Арндт отблизо с ис-
торията и същес-
твувалите концла-
гери на територия-
та на Пернишка об-
ласт, бяха посетени

паметната плоча
при Богданов дол,
както и Гигинския
манастир, където е
бил първият в Бъл-
гария концлагер.
След този в манас-
тира са били откри-
ти концлагерите в
Богданов дол и в
пернишкия квартал
Куциян.

Директорът на
Двореца на култура-
та Фетфов разказа,
че през лагера “Ку-
циян” са преминали
над 300 души, сред
които писателите
Димитър Талев и
Владимир Свинтила,
бащата на президен-
та Петър Стоянов.
Убитите тук са око-
ло 87 души, а  проз-
вището на “Куциян”
било “Целувката на
смъртта”.

Близо 1 300 души
са били избитите
от комунистите в
област Перник след
9 септември 1944 г.
Над 200 души са би-
ли хвърляни живи и
полуживи в шахтата

Георги Първанов
остава лидер на АБВ

на рудник “Света
Ана”, заяви Иван
Ерулски при посеще-
нието на Арндт и
Соколова в Музея на
минното дело.

Друга тема, в цен-
търа на вниманието
на фондация „Кон-
рад Аденауер” е под-
крепата на хрис-
тиянството. Соко-
лова представи
проекта за състав-
янето на духовен съ-
вет, в който ще бъ-
дат включени пред-
ставители на хрис-
тиянските общнос-
ти в областта и ще
бъдат разисквани
поставените от
тях проблеми и въп-
роси. Арндт отбел-
яза, че идеята за
сътрудничеството
на политическата
среда и църквата на
местно ниво, е из-
ключително добра и
по този начин ще
бъдат най-добре
развити пресечните
точки в интересите
на двете представи-
телства.

Жените ГЕРБ от Перник и
Радомир засадиха 350 дръвчета

Зоя ИВАНОВА
ЖГЕРБ от Перник и

Радомир организираха
съвместна инициати-
ва за засаждане на
дръвчета, съобщават
от пресцентъра на
партията.  Двете
структури посадиха
350 фиданки в мес-
тността „Градище“
над село Владимир, об-
щина Радомир. Съби-
тието е част от на-
ционалната инициа-
тива на ЖГЕРБ, която
се провежда под над-
слов „Екология и гри-
жа за природата“.
Добрата организация
беше създадена от
ръководството и слу-
жителите в Югоза-
падно горско стопанс-

тво, обезпечили
цялостния процес по
подготовка на терена
и залесяване. „Днес за-
садихме 350 дръвчета
черен бор и акация.
Местността, в коя-
то проведохме ини-
циативата ни беше
посочена от експер-
тите от Регионална-
та дирекция по гори-
те, които ни помогна-
ха и със своите съве-
ти. Доволни сме, че
можем да дадем своя
принос за запазване
на екологичното рав-
новесие и че само след
няколко години, в ре-
зултат и на нашите
усилия тук ще има
малка горичка“, каза
Ирена Соколова, пред-

седател на национал-
ната организация Же-
ни ГЕРБ. Дейни в ини-
циативата бяха кме-
тът на Радомир Пла-
мен Алексиев и общин-
ските съветници от
ГЕРБ-Радомир, като
Алексиев изрази задо-
волството си от ак-
тивното включване
на перничани и радо-
мирци в събитие, кое-
то подпомага, радва и
облагородява община-
та.

Дамите и Старей-
шините от ГЕРБ зая-
виха желание ежегод-
но да провеждат кам-
пании по озеленяване
с цел поддържане на
чиста околната среда
в населените места.

Зоя ИВАНОВА
Вчера в началото на националната конфе-

ренция на АБВ бяха оповестени резултатите
от гласуването за лидер на партията. Прези-
дентът Георги Първанов беше  преизбран за
председател.Новият, стар лидер е получил
 10 748  гласа или 93,53 %  ог членове
и 92,24% от симпатизанти на партията. Оста-
налите двама кандидати – председателят на
общинската организация на АБВ – Русе
Стелиян Стефанов и Областния управител на
Пазарджик и член на ИС на партията - Трен-
дафил Величков, са получили подкрепа
съответно от 393 члена или 3,47% и 607 или
3.8 симпатизанти и за 314 члена или 2,73% и
390 симпатизанти.Гласуването се проведе в
215 общини на страната, където са сформи-
рани 1613 мобилни и 360 стационарни сек-
ции.От проведеното електронно гласуване
има и подадени гласове от чужбина - от Ав-
стрия, Великобритания, Индонезия, Македо-
ния, Русия, Турция.Преди началото на фору-
ма вчера сутринта в национален ефир Пър-
ванов каза, че партийното лидерство му ид-
ва в повече. „ Това ще бъде моят последен
мандат като партиен лидер. Аз ще се зани-
мавам с политика при всички положения, но
това не е оперативната политика”. Той заяви,
че за последно се занимава с активна поли-
тика.

На въпрос дали ще последва примера на
бившия премиер Иван Костов и ще се зани-
мава с изследователска дейност, Първанов
отговори: „Аз далеч преди Иван Костов съм
си изградил свои структури”. Той припомни
за своята „Академия за млади лидери”, в
която се подготвят бъдещи политици. Първа-
нов се определи като човек на науката и
заяви, че има много с какво да се занимава.
Той подчерта, че вътрешнопартийните избо-
ри в АБВ са показали радващи резултати
при липсата на клипове и рекламни материа-
ли.„Не забравяйте, че ние сме партия на ед-
на година. Гледам резултатите, гледам как-
во става в партията, това движение, тази мо-
билизация, този подем и затова мога да ка-
жа, запазвайки си правото на отделно из-
казване, има такава партия АБВ” – каза
още председателят на АБВ.

Преизбраният за председател на АБВ
Георги Първанов каза, че е приятно изнена-
дан от резултата и посочи, че са участвали
27 хил. души в едно гласуване, за което не е
имало нито един клип, плакат или листовка.

Перник категорично
избра президента

Перник категорично избра Георги Първа-
нов за председател на АБВ.

459 перничани гласуваха за Георги Първа-
нов да е лидер на ПП АБВ. Само три гласа
бяха пуснати за другия кандидат за поста
Трендафил Величков.

Третият  номиниран за лидер на партията
бе председателят на общинската организа-
ция в  Русе Стелиян Стефанов, но той не по-
лучи нито един глас в Перник
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Æèòåëè íà „Òåâà” èçëÿçîõà íà ïðîòåñò
Те настояват да спрат тежките камиони, минаващи през квартала

Владимир Уручев
се срещна с Вяра Церовска

Зоя ИВАНОВА

Протестиращи ко-
ментираха, че  камио-
ните се отбиват още
на разклона за „Тева”,
докато мине протес-
та. Няколкото камио-
на, които все пак стиг-
наха до средата на
пътя се върнаха на за-
ден.

В крайна сметка про-

тестът макар, че се
очакваше да бъде мно-
го по голям показа, че
хората от квартала
няма да се откажат от
намеренията си и ще се
борят за онова, което
искат. Подписката ос-
новно за спиране на
тежкотоварните ка-
миони засега е подкре-
пена от 582 човека.

Хората от квартала

искат да се забрани
преминаването на
всички тежки товарни
автомобили по улица
„Република” и „Осво-
бождение”, освен об-
служващите кв. Стара
Тева и ж.к Тева.

Да се монтират път-
ни знаци, ограничаващи
скоростта на движе-
ние , ремонтиране на
улиците „Република” и
„Освобождение” и за-
пълване на всички дуп-
ки. Довършване на пар-
ка и паркинга пред бл.
10, регулярно почис-
тване и измиване на
улици и тротоари, мон-
тиране на съоръжения
за игра в детската гра-
дина в кв. Тева, както и
изграждане на алеи за
безпрепятствен дос-
тъп до жилищните

сгради в кв. Стара Тева
и ж.к.Тева.

Всъщност от иска-
нията става ясно, че хо-
рата от квартала за по-
реден път поставят
проблемите, които не
се решават тук от го-
дини. В момента се пра-
ви изкърпване на път-
ното платно в някаква
степен. Парадоксално
беше, че на метри от
протестиращите зее-
ше опасна дупка, непип-
ната от работниците.

Ангел Иванов и Дими-
тър Димитров са ос-
новните организатори
и на протеста и на офо-
рмяне на исканията на
живущите. Хората
днес за пореден път ис-
каха да видят някой от
общинската управа и да
питат – кога най сетне
ще се запълнят дупки-
те в жилищния квар-
тал? Кога най-сетне
пътят до училището и
новата детска градина
ще придобият норма-
лен вид? „Ние не искаме
обещания, искаме дей-
ствия. Искаме общин-
ската управа да покаже,
че данъците които пла-
щаме не отиват на
вятъра. Незнаем за как-
ви ни смятат, но ние
сме граждани на Пер-
ник, плащаме си данъци-
те, и искаме нормален
живот.” – коментираха

Четвърта кампания
по безплатна кастрация на
кучета и котки в Брезник

Любомира ПЕЛОВА
За четвърти път в Брезник ще бъде реа-

лизирана безплатна кастрационна кампа-
ния на бездомни и домашни кучета и котки.
Тя се организира от Verein RespekTiere
Austria и общинска администрация и ще те-
че от 2-ри до 7-ми май.

Собствениците на кучета и котки могат
да ги довеждат до сградата на Ветеринар-
ната лечебница, където ще се извършват
процедурите. Животните ще бъдат кастри-
рани, ваксинирани, обезпаразитени и чипи-
рани.

За всички доведени за кастрация до-
машни кучета ще се издават ветеринарно
заверени паспорти, с които собствениците
ще могат да освободят кучетата си от годи-
шен данък при регистрация в общината. На
място служителите ще информират стопа-
ните кога ще могат да си приберат живот-
ните след кастрацията.

Включването в кампанията е напълно
безплатно за домашните кучета и котки –
стопаните им не дължат нищо. Нещо пове-
че на основание чл. 175, ал.2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност – кас-
трираните кучета се освобождават завина-
ги от данък.

От общинската администрация напомнят,
че стопанинът е длъжен да регистрира
своето домашно куче – така е по закон, а
освен това е логично и необходимо за доб-
рото на града и хората. Регистрацията ста-
ва лесно и бързо, с подаването на една
стандартна декларация в сградата на Об-
щина Брезник – отдел Местни данъци и
такси. Стопанинът доказва пред общината,
че кучето му не подлежи на облагане с да-
нък чрез представяне на ветеринарно заве-
рен паспорт на домашния си любимец, съ-
държащ номера на индетификационния
чип, стикери за поставени ваксини и отбел-
язана кастрация.

Безплатните кастрационни кампании се
провеждат два пъти годишно. За всички
кастрирани и регистрирани в общината до-
машни кучета ще се извършва безплатно
обезпаразитяване по време на следващите
кастрационни кампании.

КТ „Подкрепа” ще отбележи Световния
ден по безопасност и здраве при работа

Силвия ГРИГОРОВА
 На 28 април синдикалните организации отбелязват Световния ден

за безопасност и здраве при работа. На този ден профсъюзите още
веднъж ще изкажат своята почит към паметта на починалите, в ре-
зултат на трудови злополуки или отпрофесионални заболявания.

 През 2014 г., според официалната статистика, загиналите в трудо-
ви злополуки в България са 118 човека, от които 6 са жени. Постра-
дали са около 3 хиляди човека и са изгубени стотици хиляди работни
дни.

На 27 април 2015 г., от 13.30 ч. в гр. София, зад музея „Земята и хо-
рата” КТ „Подкрепа” ще постави началото на кампанията за отбеля-
зване на Световния ден по безопасност и здраве при работа. Този
ден е и възпоменателен. Освен почитане с едноминутно мълчание на
паметта на загиналите в трудови злополуки, президентът на КТ „Под-
крепа”-инж. Димитър Манолов, почетният президент д-р Константин
Тренчев, членове на Изпълнителния съвет, председатели на браншо-
ви и регионални структури на Конфедерацията, гости на събитието
ще засадят 118 растения, с което ще демонстрират  правото на дос-
тоен труд на българските работници.

Участие ще вземат: Йорданка Фандъкова-кмет на София; д-р Ха-
сан Адемов- председател на парламентарната комисия по труда, со-
циалната и демографската политика; Бисер Петков – управител на
НОИ и др. Поканени са и депутати, представители на изпълнителната
власт, работодателски организации, работодатели, синдикалисти,
консултанти и фирми, които подпомагат дейностите по безопасност и
здраве при работа, служби по трудова медицина и граждани. Мероп-
риятието е организирано в партньорство с Асоциация „Труд, здраве
и безопасност”.

 През настоящата 2015 г. европейската тема е предпазването от из-
лагане на опасни вещества. Тази година EКП реши да съсредоточи
вниманието си върху професионалните ракови заболявания, в резул-
тат на  които всяка година  в ЕС умират 100 000 души.

Вторият акцент ще бъде поставен върху преразглеждането на Ди-
рективата за канцерогенните и мутагените вещества на работното
място, в резултат на което 150 000 души загубиха живота си, дока-
то ЕС преценява как ”по-добре да регулира процесите”. ЕКП настоя-
ва да се приемат по-бързо регулациите за най-токсичните химикали,
които причиняват  рак и нарушават репродуктивните способности.

       

хората. „Можете ли да
си представите как се
живее в сграда, пос-
троена непосредстве-
но до асфалтирана ули-
ща с огромни и дълбоки
дупки? Всеки път, кога-
то една от гумите на
движещ се тежкотова-
рен автомобил попадне
в дупка земята вибри-
ра, като при земетресе-
ние” –питаха хората.
Хората искаха да кажат
на всички, че в голяма-
та си част от улиците
в квартала са без тро-
тоари. А там където е
разположена контак-
тната мрежа за тро-
лейбусите, тротоари-
те са прободени в сре-
дата от стълбове. Ми-
наването оттам, осо-
бено за майки с дет-
ски колички е трудно.
Коментира се инфрас-
труктурата /или по
скоро липсата на та-
кава около блоковете/
, липсата на детски
площадки, липсата на
паркинг. Те бяха кате-
горични, че това няма
да е единична проява
на протест. Какви ще
бъдат следващите –
ще се реши в крачка.
Според заинтересова-
ността или незаинте-
ресоваността на уп-
равляващите града ни
за решаване на проб-
лемите на кв. Тева.
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Евродепутатът от ПП ГЕРБ Владимир Уручев се
срещна с народният представител д-р Вяра Церов-
ска в Перник, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ
Перник.  Двамата разговаряха за основните проб-
леми на града и възможностите да се прилагат ев-
ропейските регионални политики на местно ниво.
„Владимир Уручев е експерт в сферата на енергий-
ната политика, който би могъл да бъде изключител-
но полезен чрез идеи за развитието на нашия гра-
д“, заяви д-р Церовска. Тя допълни, че предстои
следващия месец евродепутатът да отвори инфор-
мационен офис в града.  В него Уручев ще провеж-
да и приемни за граждани на област Перник.

Младежка трудова борса
организира Бюрото по труда утре

Силвия ГРИГОРОВА
Младежка трудова борса организира Ди-

рекция „Бюро по труда”-Перник на 29 ап-
рил в Общинския младежки дом в Перник.
Това информира директорът на Бюрото по
труда- Росен Симеонов. Това е петата така-
ва борса за последните две години.

„На тази борса могат да дойдат както
младежи, така и всеки, който иска да си на-
мери работа. Няма ограничение и никой
няма да бъде върнат. Поканили  сме доста
работодатели от целия регион. Ще има
представители на различни браншове от
икономиката ни- шивашката промишленост,
услугите, строителството, машиностроенето,
металургия и др. До момента са потвърдили
присъствието си 21. Очакваме до вторник
да се появят още. Всеки, който си търси ра-
бота ще има възможност да разговаря очи
в очи с представителите на тези фирми и да
договаря условия за работа и заплащане.
Надявам се и на тази трудова борса да дой-
дат много безработни хора и да имаме дос-
та сключени  трудови договори. Последната
борса беше посетена от над 250 човека.
Към края на месец март, тази година, без-
работните хора на възраст до 29 години в
областта наброяват 972 човека като само за
Перник са 590”, заяви Росен Симеонов.

На въпроса- предвижда ли се разкриване-
то на нови работни места по програмите за
заетост, които действаха до сега, директо-
рът на Бюрото по труда поясни:”За разлика
от предишни години, сега има по-малко та-
кива програми за заетост. Това ме кара да
мисля, че поддържането на сравнително
ниско равнище на безработицата в област
Перник, в сравнение с това в страната, е в
резултат на раздвижването в частния сек-
тор в положителна посока. За разлика от
други години, когато имаше много субсиди-
рана заетост, през предходната година и та-
зи,            те са по-малко. Хубавото е, че кога-
то има такава  програма като например
„Подкрепа за заетост”, са насочени към
частния сектор.

На въпроса- ще има ли тази година  места
за аварийни работници, които са от голяма
помощ за кметовете в общината, Росен Си-
меонов, отговори:” Тази програма приклю-
чи. Повече няма да има т.н. аварийки. Със
сигурност ще има някаква друга схема,
която ще бъде насочена към трайно безра-
ботните, които са с регистрация в Бюрото по
труда над 1 година. Но не мога да кажа кол-
ко точно бройки ще има.

Според Росен Симеонов, в момента най-
търсените професии на трудовата борса са
шивачките, шлосери, стругари, но при тях
изискването е да имат квалификация.



Рекламно  приложение

Понеделник, 27 април 2015 г., брой 77 /5684/ 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, ИЗТОК, ЕТ. 5, ТЕРАСА - 25 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ. 6, ТЕРАСА - 23 800 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 2, ТХ., СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ. 5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ТХ., ЕТ. 2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 36 000 ЛВ.
6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ. БЛ. ГЕБРЕВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000 ЛВ.
8. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР, УЛ. КРАКРА, ЕТ. 1 - 46 000 ЛВ.
9. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ. 4, ТХ., РЕМОНТ - 60 000 ЛВ.
10. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 3, ЕПК, ТЕРАСИ - 50 000 ЛВ.
11. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ. 13 - 22 000 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 1, 2 ТЕР., СЛ. РЕМОНТ - 48 000 ЛВ.
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ. 2, ТЕР., ГАРАЖ - 55 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТР., ЕТ.3, ТЕР. - 45 000 ЕВРО
15. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ - 50 000 ЛВ.
16. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 75 000 ЛВ.
17. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО
18. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ.4 - 74 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. КВ. КАМЕНИНА, 1 ЕТ., ЗП: 48 КВ.М,
ДВОР: 420 КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 12 500 ЛВ.
2. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М,
ДВОР: 741 КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ. - 100 000 ЛВ.
3. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300КВ.М - 9 900 ЛВ.
4. С. ДРЕН, 2 ЕТ., РЗП: 120 КВ.М, АСФАЛТ - 77 000 ЛВ.
5. С. ЧЕРНА ГОРА, 1 ЕТ., ЗП: 66 КВ.М, ДВОР: 2 160 КВ.М - 26 000 ЛВ.
6. С. ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800КВ.М - 32 000 ЛВ.
7. С. КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300КВ.М - 20 000 ЛВ.
8. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
9. С. БУСИНЦИ, 2 ЕТ., 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.

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

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

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
5. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
6. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м - 18 500 евро
7. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
9. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
10. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран - 47 000 лв.
11. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ, с/у Пазара - 55 000 лв.
12.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
13. Къщи и апартаменти в Делта Хил
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 65 кв.м, дв. 300 кв.м - 25 000 лв.
17. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
18. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
19. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
20. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
21. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
22. 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, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.
3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
4. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
5. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл.ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 евро
7. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 44 000 евро
8. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро
9. Тристаен, кв. Тева, ег. 3, непрех., ТЕЦ, ПВЦ, тер., или заменя - 45 000 лв.
10. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.
11. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 60 000 евро
12. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.
13. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.
14. Къща ниската част над Автогарата, близнак 2 ет., гараж, дв. 150 кв.м- 32 000 лв.
15. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.
16. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м - 35 000 лв.
17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.
18. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м - 16 000 лв.; 11 000 лв.
19. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.
20. Парцел, кв. Стара чешма, 800 кв.м, рег., ток, вода, до къщи- 13 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел - 80 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Обект за автоуслуги, кв. Калкас, с РЗП: 225 кв.м - 1 000 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 27 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

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 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, Тева, ет. 1, 2 тер., подобрения, ПВЦ, обзавеждане - 31 000 лв.
7. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - по договаряне
9. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 28 000 евро
11. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

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, Изток, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 38 500 лв.
6. Тристаен, в района на Болницата, 83 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
8. Тристаен, Изток, Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер. - 40 000 лв.
9. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен  - 70 000 евро
10. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер. - 70 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс - 78 000 евро
12. Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
13. Клепало, Изток, Църква, около Профилакториума

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

тер, 90 кв.м., на спирка - 40 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен Изток, 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. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 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

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

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

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 Фиат “Брава” 98 г. 1,4; 12 V,
АГУ, четири врати, 1 300 лв. - тел. 0882/
428 285

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, 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

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
обрезки 20 лв./м3 - тел.0895/830635

Ремонт на компютри и принтери -

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

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

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

40 годишен материално осигурен самос-
тоятелен търси своятата половинка - тел.
0877/107 878

ЛИЧНИ

КУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМКУПУВАМ
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

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

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

02/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 9802/981 73 98
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Руски хакери са прочели
несекретни имейли на Барак Обама
Руските хакери, пробили миналата година компютърната мрежа на Белия дом,

са прочели несекретни имейли на Барак Обама, пише американски вестник.
Руските хакери, успели да пробият миналата година защитата на компютърната

мрежа на Белия дом, са получили достъп до незасекретени имейли на президента
Барак Обама.

Това писа вчера "Ню Йорк таймс", цитиран от световните агенции и БТА.
Вестникът се позовава на източници от администрацията, според които няма

доказателства за проникване в акаунта на Обама.
По думите им обаче хакерите са могли да прочетат някои от комуникациите на

президента.
По рано този месец Белият дом потвърди за хакерския пробив през миналата

година, като подчерта, че не е засегната класифицирана информация.
Но "Ню Йорк таймс" пише, че пробивът е бил "далеч по-досаден и обезпокояващ,

отколкото е било признато публично".

   СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.101б, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме , че Целодневна детска

градина №15“Райна Княгиня“обявявя публична покана за възлагане на общес-
твена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти
за нуждите на ЦДГ №15“Райна Княгиня”

Публичната покана е публикувана в портала на АОП с ID 9041138 от 24.04.2015 г.

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

обявявя публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ре-
монтни и аварийни работи на ВиК мрежи и съоръжения,експлоатира-
ни и поддържани от Община Перник”.  Публичната покана е публикувана в
Портала на АОП с ID  9041129  от 24.04.2015г.

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

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

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 28.04.2015 г. /09:01 - 14:00 ч./ - мах. Каменица с. Долна Секирна общ. гр.

Брезник
На 28.04.2015 г. /09:15 - 14:00 ч./ - Горна Секирна
На 29.04.2015 г. /09:01 - 16:00 ч./ - Завала, Брусник
На 29.04.2015 г. /13:30 - 16:00 ч./ - Завала
Община Ковачевци
На 28.04.2015 г. /09:45 - 10:45 ч./ - МТП”Гарата” с. Калище ТП”ТКЗС” с.

Егълница МТП”Беловска мах”ТПНиколина мах”ТП”Роза” ТП”Минев” ТП”Дебели
лаг” ТП”ТКЗС” с. Дебели лаг - по искане на ЕСО.

На 28.04.2015 г. /09:30 - 11:00 ч./ - Калище Егълница, Дебели лаг
Община Перник
На 27.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Дивотино Витоша: 14; Дванадесета: 10;

Люлин: 28; 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, бл. Къща, Парцел 9-18;
Тридесетиосма: 1; Тридесет и пета: 27, 41; Четирдесета: 1, 10, 11, 3, 9; Четирдесет
и осма: 5; Четирдесет и пета: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 7, 9;
Четирдесет и трета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 28.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Тева: бл. 54, 55, 56
На 28.04.2015 г. /09:00 - 13:00 ч./ - Асфалтова база Марини с. Студена
На 28.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Тева: бл. 63
На 28.04.2015 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Дивотино Витоша: 14; Дванадесета: 10;

Люлин: 28; 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, бл. Къща, парцел 9-18;
Тридесетиосма: 1; Тридесетипета: 27, 41; Четирдесета: 1, 10, 11, 3, 9;
Четирдесетиосма: 5; Четирдесетипета: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 37, 7,
9; Четирдесетитрета: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 29.04.2015 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Перник Брезник: 1, 1. , 2. , 21, 23, 23. , бл. 1,
вх. на БОЛНИЦАТА, ЗАД бл. 1, Павилион; Бяла Слатина: 1, 11, 13, 15, 17, 17. , 2,
21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 31. , 31А, 4, 6, 7А, 9; Златица: 1, 2, 4; Ихтиман: бл. 2;
Клепало: бл. Павилион; Красно Село: 10, 23, 8А, бл. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Нова Загора: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Нови Пазар: 1, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32,
34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9; Пирдоп: 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; Радомир: 1. , 3, 3. , 3А, 9, 9. , бл. 3, 5, 9, Павилион;
Св. св. кирил и Методий: 8, 8.; Търговище: 1, 2, 3, 4

На 30.04.2015 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, СП. Шахтьор, СПИРКА “Шахтьор”, Шахтьор

Община Радомир
На 27.04.2015 г. /10:00 - 12:00 ч./ - Радомир: „Алеко Константинов“ № № 20,

22, 24, 26, 28, 30, 32, 45; Александър Ботев: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 9, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 35,
37, 61, 64, 66, бл. А; Александър Стамболийски: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 7, 9; Батак: 10, 12, 2, 4,
6, 8; Бащевица: 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 40, 42, 44, 46, 48; Братя Миленкови: 35, 37, 39, 41а, 41б, 43,
45, 47, 49, 51; Генерал Кантарджиев: 21, 23, 25, 26, 28; ИванВазов: 1, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Илия Величков: 1, 6, 8; Калоян: 10, 12, 14,
16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Любен Каравелов: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4. , 6, 8; Мечта: 1, 11,
бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Кафе Аперитив; Милин Камък: 1, 10,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мирчо Христов: 26, 28, 28а, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 45а; Пейо
Яворов: 11, 13, 18, 20, 22, 9; Петър Берон: бл. В Района на “ветпром”; Пирин: 25,
27, 27. , 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47. , 49,
50, 50. , 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 70; Полк. Митрев: 2, 4; Радомирска: 1, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 5,
6, 7, 8, 9; Райко Даскалов: 52, 54, 57, 58, 60, бл. 1, 2, 4, 56; Свилен Русев: 20, 27,
29, 31, 33, 43, 47, 49, 51; Тракия: бл. 5, 8, Павилион; Хайдут Миленко: 1, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31,
32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски: 1, 3, 5, 7, 16, 18, 20, 22, 23, 25

На 28.04.2015 г. /10:00 - 10:05 ч./ - Жедна, Кленовик, Беланица, Бобораци,
Касилаг, Радомир, Житуша, Извор, общ. 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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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Борисов очаква над 1,5 милиарда лева
приходи от митниците

Премиерът Бойко Борисов
заяви пред журналисти в
Свиленград, че очаква повече от
1,5 милиарда лева приходи от
митниците и че харчим много
пари за бежанците.

Министър-председателят
отбеляза, че въвежда мерки в
граничните и митническите
служби, които трябва да
допринесат за по-високите
приходи, предаде БТА.

Борисов смята още, че сега
митниците работят по-добре и
"събират повече пари".

Премиерът, министърът на
околната среда и водите
Ивелина Василева и кметът на
Свиленград Георги Манолов
официално откриха
пречиствателна станция за
отпадни води.

На церемонията присъства и министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Харчим много пари за бежанците
Това каза премиерът Бойко Борисов по време на откриване на Пречиствателна

станция в Свиленград, предаде Агенция „Фокус”.
"Вчера бяхме на съвет. Цяла Европа е разтревожена от това. Огромни усилия

се хвърлиха в Средиземно море просто заради огромния брой жертви. Това пък
от друга страна ще доведе повече бежанци към нас", заяви Борисов.

Той подчерта, че с всички е разговарял, Фронтекс особено го засилваме, ще
помагат и на нас, но най-вече ние трябва да си стабилизираме работата по
границите и да ударим каналджиите тежко, което ще бъде направено.

Премиерът Борисов обясни, че армията може да помага в тази ситуация
единствено с логистика, но така или иначе се продължава и със съоръженията, и
с всички предприети действия.

Във връзка с оградата на границата Борисов посочи, че несправедливо ни
обвиняват. Правим просто малко заграждение, което да спира и диви животни, и
шап, и хората.

Министър-председателят припомни за периода "Орешарски" и коалицията,
която все едно е изчезнала от историята.

"Този период все едно е забравен. Тази година е нулева, тя е празна, тя е само
фалити", отбеляза той.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Денят започва успешно с пътувания, командировки и
контакти с хора, способни да ви подкрепят и подадат
ръка в посока на личната ви инициатива. Добре е за
преместване в нов дом, за обвързване и брак. Следобед
във връзките ви има някаква неравностойност.

Прокрадва се желание за използване, чувствата се заменят от
интереси. Не започвайте дълготрайни проекти. До утре на
обед подгответе почвата за сключването на нови договори.

Важното приключете до обед. Навлизате в рисков и
неблагоприятен период, който ще продължи и в понеделник. В
момента група хора или важни авторитети са настроени
негативно към амбициите и желанията ви. Трудно си

прокарвате път, трудно постигате набелязаните цели. Ще ви се пречи и
юридически. Каквото започнете до утре на обед, ще носи придобивки и
ползи за друг. Публичните ви изяви ще бъдат затъмнени от нечие
присъствие или отсъствие.

Спомнете си миналото. Тенденцията е да повторите стари
грешки, да приемете това, което преди сте отказвали.
Послушайте съветите на човек, който често ви е спасявал от
грижи и неудобства. До обед постигате повече и прекарвате

приятно. Тази вечер не оставайте с преспиване в непознати компании. До
утре на обед всяко обвързване и ангажимент ще носи печата на
използването. Липсата на самокритичност и желанието да блеснете в
нечии очи ще ви поставят в неприятни и рискови ситуации.

Ако добре изиграете козовете си в днешния ден, ще има-
те ползи и печалби. Участвайте в публични изяви, търсе-
те връзка с хора, способни да ви подкрепят и финансират.
Сега е моментът да представите проектите си на семей-
ния съвет или пред хората, с които смятате да го реали-

зирате. Не бързайте да се обвързвате. Днес ще се появят спонсори
готови да ви финансират, но на висока цена. Утре следобед може да
намерите нещо по-добро или да получите почти безлихвен заем.

Съвпадът на Луна и Юпитер във вашия знак бележи
този ден с възможности да спечелите конкурси, да ви
ръкопляскат при публични и артистични изяви и не на
последно място - да ви подкрепят морално и юридически в
посоката на важна за вас мисия и цел. До обед в

отношенията и проведените разговори има повече честност и
справедливост, но след това до понеделник на обед се играе по
законите на бизнеса, печалбата и личния интерес.

Казано е, че когато двама се карат, печели третия,
който може и да няма отношение в ситуацията. В подоб-
на роля ще попаднете и вие, ще получите екстри и пред-
ложения, предназначени за друг, който по някакъв начин
се е изложил или отсъства. Бъдете внимателни тази ве-

чер. В живота ви може да се появи благодетел, който ще изисква
прекалени компромиси от ваша страна. Любовните ви връзки са не-
равностойни и ви вкарват в нерегламентирани отношения.

Не започвайте нови инициативи от днес на обед до
утре на обед. Каквото предприемете сутринта, ще но-
си повече ползи и предимства, ще ви доставя радост и
ще ви среща с хора, способни да ви помогнат, без да ис-

кат нищо насреща. До вечерта ситуацията коренно ще се про-
мени. Животът ще среща тези, които имат, с тези, които
нямат и са склонни на всякакви компромиси. В такъв момент се
сключват най-губещите сделки.

Един от рисковите ви дни за месеца. Не водете прегово-
ри, не се занимавайте с имотни и наследствени дела, не
подписвайте документи и пълномощни до понеделник на
обед. Юридическата ви позиция е нестабилна. Не работе-

те в екип и не търсете съдействие от хора, които може да ви изи-
граят и ощетят. Каквото загубите днес, трудно ще си върнете. Ве-
черта се приберете рано и не замръквайте на непознати места.

Един успешен ден с възможности за делови и
приятелски срещи, с пътувания и проучване на места
и терени, на които в бъдеще да се внедрите. Първата
половина на деня дава възможност за равностойни
обвързвания, а втората за натиск и поставяне на

ултиматуми. Не проявявайте излишна емоция. Някой играе по
тънката струна на личната ви привързаност и чувства.

Срещите от днешния ден ще са ви от полза през
седмицата. В живота ви ще се появи покровител.
Може да получите и покана заедно с нужното
финансиране за уреждането на делови въпроси и
пътувания. Уредете до обяд срещи с посредници и
съветници. Следобед всяка ситуация може да се

извърти в полза само на единия или на друг, който стои в сянка.

Както и да постъпите в днешния ден, все ще има
недоволни, все ще се намери пропуск в делата ви или
ще настъпите някого по мазола. Публичните ви
изяви ще бъдат възпрепятствани. Ще се наложи да
се съобразявате с тези, от които сте си позволили
да зависите. Не поемайте ангажименти, не се

обвързвайте юридически и не подписвайте пълномощни.

Не се опитвайте да спорите и да доказвате мне-
нието си на всяка цена. До обед може да постигнете
много с блага дума и усмивка. Контролирайте емо-
ционалното си състояние. Всяка ваша слабост може
да бъде използвана. Ще се възползвате и вие от съл-
зите в нечии очи. Няма равностойност, отхвърлени-

те от едно място търсят подкрепа и любов другаде, но и там
ситуацията няма да им хареса.
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Èâî Àíãåëîâ ñ òðèóìô íà  „Íèêîëà Ïåòðîâ”
Още два сребърни медала за борците на „Миньор”

Страницата подготви Яне Анестиев

Дженингс измъчи
Владимир Кличко

Световният шампион в свръхтежка кате-
гория Владимир Кличко запази титлите си
на WBA, IBF, WBO и IBO и вече има 64 побе-
ди на сметката си. В първият си двубой
след срещата с Кубрат Пулев украинецът
победи трудно по точки претендента Бра-
йънт Дженингс по точки в сблъсъка помеж-
ду им в “Медисън Скуеър Гардън”. Двама
от съдиите дадоха 116-111 точки за светов-
ния шампион, а третия присъди 118:109.30-
годишният американец стартира агресив-
но, но в края на първия рунд Кличко успя
да му нанесе няколко тежки удара. В след-
ващите рундове двамата продължиха да се
надлъгват тактически, но по-тежките удари
влизаха в тялото и главата на Дженингс.
Американецът пък се оплака на съдиите от
постоянните клинчове на украинеца.В
следващите рундове надмощието бе поде-
лено. Дженингс получи много тежък удар в
главата, след което отвърна подобаващо
на Кличко с няколко точни крошета. Све-
товният шампион се изнерви от добрата иг-
ра на съперника си, който пък се възпол-
зва и вкара още няколко точни удара.Рун-
довете вървяха, а Кличко възвърна спо-
койствието си и на няколко пъти нацели
съперника си с с добри серии от крошета и
прави удари. В предпоследния 11 рунд
двамата започнаха с размяна на удари, но
в края отново Кличко нанесе два тежки
десни прави в главата на американеца. В
крайна сметка срещата стигна и до послед-
ния 12-ти рунд, в който Кличко бе по-актив-
ният от двамата боксьори и заби няколко
тежки удара в главата на Дженингс, който
обаче не се предаде до края и мачът
трябваше да бъде решен от съдийските
гласове

Юношите на „Миньор” стъпиха
накриво срещу „Септември”

Юношите старша възраст на „Миньор”
изненадващо завършиха 0:0 срещу тима
на „Септември” в домакински мач на тере-
на в село Мещица. Твърде неравното фут-
болно игрище, което плаче за валиране,
допринесе за заличаване на разликата в
класите, но домакините могат да съжал-
яват за четирите сериозни пропуска, кои-
то направиха през първото полувреме.
През второто част топката на три пъти вли-
за в мрежата. Два пъти в тази на домаки-
ните и веднъж във вратата на гостите, но и
при трите положения главният беше ре-
гистрирал нарушения на правилника се-
кунди преди коженото кълбо да премине
голлинията. Така  нулевото равенство ос-
тана до края на огромно разочарование
на младите пернишки футболисти. Пара-
доксалното е,че след като юношите на
ЦСКА надвиха „Левски” точката се оказа
достатъчна,за да може отборът на „Ми-
ньор” да излеце начело в класирането.
Той обаче има мач повече от всичките си
конкуренти за първото място. Все пак
на 15-ти май по програма в Перник ще
трябва да гостува тима на ЦСКА, но още
следващата седмица перничани почиват и
това ще даде възможност да бъдат измес-
тени от първото място.

ЮНОШИ ЗОНА

22-РИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:

ЦСКА – Левски 3:2
Конелиано – Локомотив 1:4
Вихрен – Оборище 1:1
Витоша(Б) – ОскарЕл  0:3(сл)
Велбъжд – Пирин                     1:4
Миньор – Септември                0:0
София 2010                                          почива

КЛАСИРАНЕ:

1.Миньор  45:15 48 т.
2.Левски 61:16 47
3.Пирин 52:22 30
4.ЦСКА 58:17 40
5.Локомотив 49:23 26
6.София 2010 46:23 23
7.Септември  35:35 22
8.Велбъжд  22:48 21
9.Оскар Елит  21
10.Вихрен 25:49 19
11.Витоша 13/46 13
12.Конелиано  18:77 10
13.Оборище  18:62 7

Световният шам-
пион за 2013-а Иво
Ангелов триумфира
на турнира „Дан Ко-
лов – Никола Пет-
ров” в столичната
зала „Христо Бо-
тев”.На финала в
кат. до 59 кг на класи-
ческия стил той по-
беди в изключително
равностоен и оспор-
ван двубой еврошам-
пиона за 2014-а Але-
ксандър Костадинов
с 2:0. Победните точ-
ки Ангелов взе от но-
сене от партер.Анге-
лов стартира с успех

килограмовите той
отстъпи пред класния
арменец Арсен Джул-
фалакян, световен
шампион и втори от
олимпийските игри в
Лондон 2012, с 0:2.Пре-
ди това Георгиев ре-
гистрира три поред-
ни победи -  срещу ук-
раинеца Виталий Ку-
черенко с 4:0, турчина
Шереф Тюферк - 4:2 и
арменеца Карабет
Чалян - 4:1.  В същата
категория Явор Яна-
киев взе бронз, като
надигра съотборника
си Стилиян Найденов
с 6:0. При тежките до
130 кг Милослав Ме-
тодиев също спечели
бронз след 4:0 от Чеби
(Тунис).В свободния
стил националите ни
взеха 3 медала – Шук-
ри Шукри си тръгна
със сребро в кат. до
61 кг. На финала той
падна от Иван Гуйдя
(Румъния), който е
брат на бившия на-

срещу румънеца Мон-
теану - 8:2,  а след то-
ва спечели в инфарк-
тна среща с 3:1 и дис-
квалификация на оли-
мпийския шампион и 6-
кратен световен пър-
венеца Хамид Сориян
(Иран), който си поз-
воли неспортсменско
поведение. На полуфи-
налите Ангелов над-
деля и над Андре Берге
(Норвегия) с 9:0. Ко-
стадинов започна с ус-
пех срещу Мустафа
Саглем  (Турция) - 8:0 и
туш, после прегази и
съотборника си Нико-

лай Вичев - 8:0, а на по-
луфинала надделя и
над турчина Фатих
Учунджу - 4:2. ”В живо-
та сме приятели, но
стъпим ли на тепиха
всеки се бори до пос-
ледно”, каза Анге-
лов. Призьорите в та-
зи категория бяха наг-
радени от спортния
министър Красен Кра-
лев. Още 3 медала взе-
ха класиците ни. Ми-
ньорецът Илиян Геор-
гиев се окичи със среб-
ро.  На финала при 75-

ционал Анатолий
Гуйдя, с 0:10. В съща-
та категория Стоян
Илиев грабна бронза.А
в другия малък финал
Радослав Великов не
излезе на тепиха пора-
ди контузия. В кат.
до 74 кг  живеещият в
САЩ Георги Иванов
спечели бронза без
борба срещу Аугусто
Мидана (Африкански
център на UWW) по-
ради лекарска забрана
на противника му. П-
ри жените Виктория
Бобева се окичи със
сребро в кат. до 60
кг, след като на фина-
ла падна от Елиф Жаа-
ле (Турция) с 0:6. Бил-
яна Дудова пък е
бронзова медалистка
при 55-килограмови-
те. Двукратната све-
товна вицешампион-
ка Тайбе Юсеин не из-
лезе в спор за бронза
заради контузия и ос-
тана пета в кат. до
60 кг. 

то си превъзходство
с три попадения. Гол-
майстори  за „Черно-
горец” бяха Мартин
Любенов, Даниел Йор-
данов и Александър
Манчев. Това е първа
победа за „Черного-
рец” от три мача.
Преди това тимът
регистрира равенс-
тва  при домакинс-

Отборите на „Чер-
ногорец” и „Чорни”
се срещнаха в събот-
ната вечер в дерби-
то на брезнишката
община на стадиона
в Ноевци. Първото
полувреме приключи
без да бъде отбел-
язан гол. През втора-
та част домакините
реализираха игрово-

твото си на „Вито-
ша”(Долна Диканя) и
гостуването си на
„Верила”(Дрен). С то-
зи успех ноевчани за-
пазват шансовете
си за първо място в
групата и дублиране
на шампионската
титла на областта
през миналата годи-
на.

„Черногорец” разби „Чорни” с 3:0

с идеята той да из-
пълни. Стоев обаче
нареди Гикевич да
предостави задачата
на Борислав Цонев,
който отбеляза. Пол-
якът обаче не поздра-
ви юношата, за кое-
то треньорът здра-
во го нахокал в събле-
калнята, споделиха из-
точниците на БЛИЦ.
Гикевич много не се
стреснал и дори си
позволил да контрира
Стоев, казвайки, че е
редно той да изпълни
дузпата, която сам е
изработил.С изказва-
нето си Гикевич из-
нервил Стоев, който
за капак бил изнена-
дан от недоволство-
то на още един от иг-

“Левски” победи Ма-
рек с 3:1, но въпреки
това настоението в
съблекалнята на “си-
ните” не е така, как-
то на Стойчо Стоев
му се иска. БЛИЦ раз-
бра, че двама от чуж-
денците го раздават
сърдити, и то точно
преди мача на сезона -
реваншът с Лудого-
рец за Купата, който
е в сряда от 18:45 ча-
са на “Герена” (0:0 в
първата среща).Недо-
волните след двубоя
на стадион “Бончук”
са Лукаш Гикевич и
Либан Абди. Първият
се заинати още по
време на мача, когато
изработи дузпа в
края и хвана топката

рачите си. Сомалие-
цът Либан Абди въз-
роптал за това, че не
получил шанс срещу
Марек. Крилото оста-
на на резервната ска-
мейка, въпреки че
много искал да играе
и да прекъсне голова-
та си суша.”Не си
мислете, че има скан-
дал. Просто конкурен-
цията в “Левски” е
много голяма и всич-
ки футболисти е нор-
мално да горят от
желание и да искат да
играят. Гикевич все
пак е нападател, жа-
дува да бележи. Дей-
ствието му донякъде
е обяснимо”, поясниха
източниците ни от
“Герена”.

Сръдни в „Левски” след мача с „Марек”
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Това е третата подобна изложба в Перник

България иска помощ от фонд
„Солидарност“ за бедствията

Любомира ПЕЛОВА
Като страна членка на Европейския

съюз, България има право да получи
подкрепа от фонд „Солидарност” за
преодоляване на последиците от при-
родни бедствия. До момента са пода-
дени и одобрени две заявления – за
наводненията от средата на юни и
края юли 2014 година. Във връзка с
бедствията, настъпили на територия-
та на цялата страна в периода 30
януари  – 4 февруари 2015 година,
България изготви и подаде трето зая-
вление за подпомагане от фонд „Со-
лидарност“ на ЕС. Следва процедура
по оценка на заявлението, след което
ще бъде взето решение от Европей-
ската комисия относно допустимостта
и размера на помощта, съобщиха от
пресцентъра на МРРБ.

ТЕВА ИЗРИГНА СРЕЩУ
БОКЛУКА, ЩОТО ПРЕДИ
ТОВА БОКЛУКЪТ БЕШЕ
ИЗРИГНАЛ СРЕЩУ ТЕВА.
Кварталът, който продължава
да се нарича млад, направи

един чудесен ленински съботник и вре-
менно спря боклучарките, които се пре-
върнаха за хората като съветските танко-
ве Т34 за хитлеристите в края на Втората
световна война. Дали съботната протестна
акция беше предупреждение, напомняне,
заплаха, изнудване или намек за пред-
стоящите местни избори - ще се разбере в
обозримо бъдеще, както казват политици-
те. Бъдещето на Тева обаче и в обозримо,
и в необозримо бъдеще продължава да е
неясно, понеже през прахоляка не се виж-
да светлината в края на тунела. Виждат се
само безпризорните помияри, лунният
пейзаж между блоковете, несметните “бо-
гатства” от смет и особено дупките по пъ-
тищата, ако въобще са останали пътища.
Ако в България Дупница се слави като
град на протестите, то на пернишко квар-
тално ниво това е Тева. Съботната жива ве-
рига срещу боклучарките е живото дока-
зателство, че тоя квартал не спи. И буквал-
но, и преносно. И ако някой се е успокоил,
че бунтовете са временна мода, която ще
отшуми до есента - заблуждава се. След
като веднъж се научиха на си искат свое-
то, тевчани вече си знаят урока. Щом са
млади, защо им не дават да са и хубави?

СИГУРНО Е ДОШЛО ВРЕМЕ ДА СЕ
ПРЕИМЕНУВА ТАКА НАРЕЧЕНОТО
ЛЕТИЩЕ КРАЙ КОНДОФРЕЙ. Не сме
чули скоро там да са кацали или излитали
самолети, освен ако това не е ставало при
някаква супер секретна операция на НА-
ТО. Обаче ревове има сякаш американски
фантоми са дошли на световно по вдигане
на децибели. Впрочем, състезанието беше
тоя уикенд, но не със самолети, а със са-
молетни автомобили. Надпреварата в мал-
ко трудно произносимата чуждица “драг-
рейсинг” се превръща в запазена марка
на летището, което , както вече казахме,
не е летище, а писта. Където любителите
на шеметни скорости можаха да изплак-
нат очи и да погалят тъпанчетата на ушите
си с дивите властелини на скоростта. На
тая писта обаче трябва да се сложи над-
пис :”Не правете това вкъщи и особено по
пътищата”! Щото примерът на летящите
болиди е заразителен за публиката. Свър-
ши ли състезанието на пистата - започва
отново на пътя за връщане. И ето ти как
военно летище провокира война по пъти-
щата, сякаш си я нямаме и без това.

разширят интереса
към българското изо-
бразително изкуство,
към характерната за
Дечко Узунов техника
на акварел и темпера.
Пленерът се органи-
зира девет поредни
години.

“Благодарим на Гале-
рия-музей “Дечко Узу-
нов”, че ни даде въз-
можност да се докос-
нем до тези ценни
творби.”, каза при от-
криването директо-
рът на Галерия Пер-
ник Елена Темелкова.
Много художници и
ценители на изобрази-
телното изкуство
дойдоха, за да се до-
коснат до изкуство-
то на авторите,
представени в излож-
бата. Специално нас-

троение на всички
гости създаде изпъл-
нението на талантли-
вия млад пианист
Деян Григоров.

Събитието стана
възможно благодаре-
ние на добрите кон-
такти между Галерия-
музей “Дечко Узунов”
и Галерия Перник. То-
ва е третата съвмес-
тна изложба, която
се открива в Перник.
Миналата година лю-
бителите на изобра-
зителното изкуство
в града имаха възмож-
ност да се насладят
на оригинални акваре-
ли на Дечко Узунов и
изложба на детски ри-
сунки, наградени в
традиционния кон-
курс „Наследници на
Дечко Узунов“.

Виктория СТАНКОВА
Творби на Дечко Узу-

нов, Светлин Русев и
още 14 автори, уча-
ствали в различни из-
дания на традицион-
ния пленер по акварел
на името на големия
български художник
Дечко Узунов бяха из-
ложени в галерия “Лю-
бен Гайдаров” в Пер-

ник. Експозицията се
организира съвмес-
тно от Къща-галерия
“Дечко Узунов” в Со-
фия и Галерия Перник.
В просторната излож-
бена зала, освен ше-
дьоври на Дечко Узу-
нов и Светлин Русев,
са подредени още кар-
тини на Николай Яна-
киев, Светослав Не-

дев, Сияна Захариева,
Христо Кърджилов,
Тоня Горанова, Деси
Денева, Зара Буюклий-
ска, Михаил Лалов, На-
дежда Кутева, Мария
Недкова, Явора Пет-
рова, Димитър Пет-
ров, Панайот Панайо-
тов и Кирил Мавров.
Всички те са били ри-
сувани в различни из-
дания на традицион-
ния пленер по акварел,
организиран от Гале-
рия-музей “Дечко Узу-
нов”. Замисълът на
пленера е да продъл-
жи  и същевременно
да обнови традиция-
та, оставена от из-
тъкнатия художник –
майстор на акварела –
Дечко Узунов. Органи-
заторите си пос-
тавят за задача да

МВР търси униформени и за Перник
Вътрешното министерство е обявило конкурс за назначаването на

общо 470 униформени. Това става ясно от писмения отговор до депу-
тат от вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова.

Обявени са конкурси за назначаването на 120 младши районни ин-
спектори в София, Бургас, Варна, Велико Търново, Кърджали, Кюс-
тендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Смолян, Тър-
говище, Хасково, Шумен и Ямбол. Назначаването е във връзка с
необходимостта от последователна политика в борбата с битовата
престъпност.

В ход са и конкурсите за 250 пожарникарите в цялата страна, по-
сочва Румяна Бъчварова. Ще бъдат назначени и 100 нови гранични
полицаи - 62 от тях за района на Елхово и 38 за района на Смолян.
Към момента за охрана на българо-турската граница продължава ко-
мандироването на полицаи от Хасково, Ямбол и Бургас.

Любомира ПЕЛОВА

цата e и камерната ек-
спозиция на British
Council, които са част
от “САЛОН НА ГАЛЕ-
РИИТЕ”. Те показват
оригинали от сюрреа-
листа Пол Неш – един
от модернистите на
английското изкус-
тво и Уолтър Сикърд,
който е част от ава-
нгардистите на ХХ
век. Посетителите
ще могат да се нас-
ладят и на произведе-
ния (фламандска и
немска живопис) от
колекцията на Гале-
рия UniArt на НБУ, как-
то и на произведения
на големия български
художник Иван Кир-
ков. Списъкът с уча-
стващите галерии е
солиден, а в него из-
пъкват общинските
художествените га-
лерии в Сливен, Пер-
ник, Казанлък и Русе,
както и частни гале-
рии от София, Варна,
Пловдив, Пазарджик,
Велико Търново и Гор-
на Оряховица. Съю-
зът на българските
художници също ще
представи творби
от собствения си
фонд.

Основен акцент в

престижното съби-
тие е изложбата “Г-
еорги Божилов-Слона
(1935-2001): Ретрос-
пективно”. С тази ек-
спозиция за първи
път НДК съвместно с
Нов български уни-
верситет чрез Цен-
тър за Българо-евро-
пейски културни диа-
лози прави опит да
събере и покаже в
ретроспективна ли-
ния едни от значими-
те творби на худож-
ника. Откриването
ще бъде на 24 април
от 18:00 ч., а куратор
е Анжела Данева. При-
състващите ще мо-
гат да видят и доку-
менталния филм на
режисьора Коста Би-
ков “Великото сбогу-
ване”, който е продук-
ция на БНТ и е посве-
тен на големия бъл-
гарски художник.

“САЛОН НА ГАЛЕ-
РИИТЕ” се организира
от НДК в периода 23 –
27 април 2015 г. и е
подкрепен от Минис-
терство на култура-
та, Столична община,
Нов български уни-
верситет (НБУ) и
Съюза на български-
те художници (СБХ).

Виктория СТАНКОВА
10 картини на ем-

блематични художни-
ци, живели и творили
в Перник представи
Галерия Перник на
първия салон на гале-
риите, който се от-
кри в НДК. Творбите
са от златния фонд
на галерията и са дело
на Иван Тричков, Иван
Вукадинов, Стефан
Георгов, Любен Гайда-
ров и Александър Але-
ксов.

Сред платната има
пейзажи от стария
Перник, натюрморти,
както и автопор-
трет на Любен Гайда-
ров. Първият Салон
на галериите събра на
едно място в НДК над
30 общински и частни
галерии от цяла Бъл-
гария. Представени
са творби на над 100
български и чужди ав-
тори. Творческа борса
дава възможност за
среща на млади талан-
ти. Събитието се от-
кри при огромен инте-
рес в присъствието
на десетки творци,
колекционери и цени-
тели на изобразител-
ното изкуство.

“Салон на галерии-
те” е важен проект за
нас, защото българ-
ските галеристите са

хора, които с изклю-
чителен професиона-
лизъм и любов, се опи-
тват да правят кул-
тура в една сложна
ситуация.”, заяви ди-
ректорът на НДК Ми-
рослав Боршош. Зам.-
министърът на кул-
турата Боил Банов
изрази надежда, че “в
НДК ще продължаваме
да говорим и да от-
криваме събития, кои-
то са свързани с из-
куство, изкуство и
пак изкуство”. А в
приветствието си
към присъстващите
зам.-кметът на Сто-
лична община д-р То-
дор Чобанов беше ка-
тегоричен, че “с
днешната инициати-
ва започва един дъл-
гоочакван съвместен
процес между НДК и
Столична община,
който ще превърне
Двореца в любимо
място за ценителите
на визуалните изкус-
тва”. На свой ред от
името на домакините
д-р Людмил Веселинов
(член на Съвета на ди-
ректорите на НДК)
припомни, че “тази
седмица “Салон на га-
лериите” има само в
две европейски столи-
ци – София и Брюк-
сел”. Той беше катего-

ричен, че “днешният
ден е знаков, защото
целият разрез на съв-
ременното българско
изкуство е предста-
вено днес в НДК”. Спо-
ред Оли Груева (вто-
ри изпълнителен ди-
ректор на НДК) “днес
е Ден на красотата,
имайки предвид това,
което се случва в
пространствата на
НДК.

Особено любопит-
но е представянето в
Салона на галериите
на творбите на инте-
ресни творци, които
не сме свикнали да
виждаме често: Пет-
ко Клисуров, Иван Ен-
чев, Захари Желев,
Дечко Узунов, Иван
Пенков, Иван Милев и
др. Любопитна за пуб-
ликата и критиците е
и срещата с автори –
типични представи-
тели на регионите:
Стефан Георгов и Лю-
бен Гайдаров (ХГ в
Перник), Василка Мо-
нева (съвременен ав-
тор от Русенската
художествена гале-
рия), Донка Констан-
тинова (ХГ Сливен) и
др. Принос в култур-
ния живот на столи-

Галерия Перник с шедьоври в Салона на галериите


