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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
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Св. мчк Талалей.
Св. Лидия

Гледай
Австрия...

Гледай Австрия, мисли за България, е но-
вата политическа мода в навечерието на
европейските избори. Точно навреме. Като
ще сме европейци, да се поучим от челния
опит на младия им премиер, който шокира
очаквано Европа с мълниеносна оставка за-
ради гаф на коалиционен партньор. Ето
това е европейското - щом се е издънил
партньорът ти, заедно с него си тръгват
всички от властта. И нови избори и т.н.

Австрия географски не е много далеч, но
явно политически е на космически раз-
стояния. И по-добре. Че ако наистина се
бяхме впрегнали в техния пример, за пос-
ледната година поне пет пъти трябваше
да правим предсрочни парламентарни из-
бори. Дните ни за размисъл щяха да са все-
ки ден, а кампанията нонстоп. Колко скан-
дала извряха от горещото гърне на наша-
та политика? И големи, и малки, и всякак-
ви. И даже по-горещи от австрийския. Оба-
че ние се не даваме. Тук кой дал оставка,
кой не дал - карай да върви! Кадри имаме
всякакви. Затова си гледаме Австрия като
екскурзианти на зяй пазар и си дърдорим
за нашите европейски ценности, които са
си чисто българска направа. Като частни-
те улици в Стара Загора, дето държавата
ще ги откупува като на зяй пазар.

Не е зле обаче да понаглеждаме и Ав-
стрия. Ей така, от чист патриотизъм...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Над 10% от децата в областта са изложени на риск от нищета
Светла ЙОРДАНОВА

През 2018 г. в об-
ласт Перник 18.1% от
населението живее в
материални лишения
(ограничения в 4 от 9
показателя), което на-
малява спрямо пред-
ходната година с 9.2
процентни пункта,
съобщават от Тери-
ториалната статис-
тика в Перник. От
там уточняват, че в
общите показатели за
оценка на бедността
са включени и субек-
тивни индикатори,

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
тел. 076/ 67 1000; 0889 338 388

dlv.si@abv.bg
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

свързани с материал-
ни лишения. Те показ-
ват субективната
оценка и личните наг-
ласи на лицата и дома-
кинствата относно
възможностите за за-
доволяване на отдел-
ни нужди и потреб-
ности. За оценка на ма-
териалните лишения
на домакинствата се
използват девет въп-
роса, свързани с пот-
реблението на кон-
кретни стоки и услу-
ги, като например:
ползване на едносед-
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СТР.2

СТР. 11

ÎÑÅÌ ÏÐÎÅÊÒÀ ÍÀ ÑÅËÀ
Â ÎÁÙÈÍÀ ÁÐÅÇÍÈÊ
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мична почивка извън
дома, посрещане със
собствени средства
на неочаквани финан-
сови разходи, консума-
ция на месо, пиле или
риба (или вегетариан-
ския им еквивалент)
всеки втори ден, огра-
ничения при отопле-
нието на жилището
поради недостиг на
средства, затрудне-
ния при плащането
навреме на разходи за
жилището.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Читалището в Църква
отбелязва 110-годишен юбилей
Светла ЙОРДАНОВА

Пернишкото чита-
лище "Просвета 1909"
отбелязва 110-годи-
шен юбилей.То било
основано през 1909г.
по инициатива на на-
родния учител Ми-
хаил Ваклинов със съ-
действието на жите-
лите на квартал
"Църква" Христо
Живков, Васил Димит-
ров и Стаменко Ро-
бов. В "Златна памет-
на книга" на читали-
щето от 1937г. са за-
писани много имена на
хора, дарили парични
средства. Около 20

000 тома е книжният
фонд на културната
институция.

Друга популярна
форма - певческото
творчество, са прак-
тикували през годи-
ните групата за изво-
рен фолклор и народ-
ният хор.Сто и двай-
сетчленният хор е
спечелил втора награ-
да на хоров фестивал
в зала "България" през
1952г. Десетилетия
след това в читали-
щето продължават
да се пеят тради-
ционни песни,предава-
ни от по-възрастни-

те към по-младите.
Името му през годи-

ните се среща по раз-
лични културни фору-
ми: "Бърдото", "Коп-
ривщица", "Котел",
"Орфеева дарба", "Ви-
тошки напеви" и др.
Сега читалището ра-
боти с два фолклорни
състава. С името му е
свързана и първата
детска музикална
школа,фото клуб,ба-
летна и школа по изо-
бразително изкуство
и др. Тук работят два
танцови състава, за-
воювали множество
награди и отличия.

На страница 3

Перничанин обвинянем
за кражба на ел.енергия

Любомира ПЕЛОВА
П е р н и ч а н и н

застава пред Те-
мида за кражба
на ток.

Престъплението
е установено на 9
януари тази годи-
на, когато служи-
тели от Второ ра-

йонно управление на МВР и представители
на електроразпределителното дружество
извършили проверка на имот на улица
"Младен Стоянов" в областния град. Било
констатирано, че е извършено неправомер-
но присъединяване към електрическата
мрежа с което се създавали условия за не-
пълно отчитане на потребената ел. енергия.
Разследването установило, че извършител
на деянието е 45-годишен перничанин, кой-
то е привлечен като обвиняем.
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Те ще бъдат подкрепени с дарението на "Асарел-Инвестмънт"

Над 82 000 декара със
слънчоглед засети

Силвия ГРИГОРОВА
85 980 дка с предсеитбена подготовка

за маслодаен слънчоглед има на терито-
рията на областта до сега. Това инфор-
мираха от Областна дирекция "Земеде-
лие" в Перник. Най-много подготвени
площи за слънчоглед има в землището
на община Радомир-36 800 дка. Следват
общините: Брезник- 27 280 дка,Перник-
14 410 дка, Трън- 3 240 дка, Ковачевци-
2 200 дка, Земен- 2050 дка.

Към 17 май в региона за засети със
слънчоглед 82 460 дка. Първи приклю-
чиха със сеитбата на слънчогледа сто-
паните от Земен, които засяха 2050 дка.
Перничани успяха да засеят всичките
подготвени за сеитба на слънчоглед 14
410 дка. И земеделците в Ковачевци ос-
тавиха вече зад гърба си сеитбата на
слънчогледа, като тази година засяха 2
200 дка. Земеделските производители
от Трън, които, заради климатичните ус-
ловия, последни започнаха да сеят, съ-
що приключиха със слънчогледа като
засяха 3 240 дка с тази култура. На
приключване със сеитбата са и стопани-
те от Брезник, които до сега са засели
26 100 дка слънчоглед. Радомирските
земеделци, които и тази година ще за-
сеят най-много площи със слънчоглед
също са на финала със сеитбата като ве-
че са засели 34460 дка.

Земеделските производители от Радо-
мир и Перник са успели вече да наторят
всички засети площи,я в Земен са нато-
рени 1 300 дка. Брезничани първи успа-
ха да третират всички засети до сега -26
100 дка с хербициди, а в Брезник са
третирани вече над 600 дка.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Силвия ГРИГОРОВА
Осем проекта, реа-

лизиращи различни
инициативи на села-
та в община Брезник
ще получат финан-
сова подкрепа от
" А с а р е л - И н в е с -
тмънт" през тази
година. Сумата, в
която трябва да се
вместят всички мал-
ки проекти възлиза
на 25 000 лева. Това
е само половината
от размера на го-
дишното дарение,
което фирмата нап-
рави и тази година
на Община Брезник.
Останалите 25 000
лева от дарението
се предвидени за
значим инфраструк-
турен проект, кой-
то предстои да бъ-

де уточнен между
финансиращата ор-
ганизация и Община-
та като получател
на дарението.

Три църкви, три
читалища и още два
проекта на села в
община Брезник ще
получат финансира-
не по Договора за
с ъ т р у д н и ч е с т в о
между "Асарел-Ин-
вестмънт" и Общи-
на Брезник за 2019
година. Към тях се
добавят проекти за
подпомагане на
спорта в града, за
о б р а з о в а т е л е н
проект на училище-
то в село Ноевци и
за фестивала на
детското творчес-
тво "Видовденче-
та".

Пленер за малки художници
Любомира ПЕЛОВА

Детски пленер "Деца рисуват върху ка-
мък, керемида и керамика" се състоя в об-
щинския исторически музей в Радомир,
съобщиха от културната институция. В ини-
циативата са се включили възпитаници на
всички училища в града.Те имаха възмож-
ност да наблюдават и демонстрации за
направа на изделия от царевична шума,
изработване на кукли, получиха и възмож-
ност  да участват в самия творчески про-
цес.

В Радомир гостува и изложба "Едно
място за всяко нещо и всяко нещо на
мястото си" на Националния музей на об-
разованието в Габрово. Експозицията
представя историята на образованието - от
килийните през елино-българските учили-
ща в Свищов и Карлово до създаването на
първото новобългарско училище през 1835
г. в Габрово. Проявите се посветени на
Нощта на музеите.

Всеки от получа-
телите на средства
е кандидатствал по
процедурата, обяве-
на през месец март
тази година. Нейна-
та цел е широк кръг
хора с идеи да имат
достъп до средс-
твата, които фир-
мата ежегодно оси-
гурява за подпомага-
не на инициативи в
община Брезник. Ко-
мисия, назначена от
кмета на Общината
разгледа предложе-
нията и избра одо-
брените кандидату-
ри.

През 2019 година
подкрепа отново по-
лучават организа-
торите на детския
фесивал Видовден в
лицето на Настоя-

телството към
средно училище "Ва-
сил Левски". Работа-
та по инициативата
започна през минала-
та година и продъл-
жава и сега. Фести-
валът на детското
творчество "Видов-
денчета" се очаква
да се проведе през
месец юни. В името
на децата ще се ра-
боти и съвместно с
футболен клуб "Чор-
ни", тъй като е одо-
брена идеята на клу-
ба за създаване на
по-добри условия за
спорт на подраства-
щите.

Училището в село
Ноевци ще направи
"Класна стая от ре-
циклирани материа-
ли". Проектът, кой-
то Община Брезник
и "Асарел-Инвес-
тмънт" подкрепят
е свързан с по-ат-
рактивно изучаване
на теми, свързани с
опазването на око-
лната среда и раз-
делното събиране
на отпадъци. В най-
голямото село в об-
щината ще се реали-
зира и още един
проект. Кметство-
то има идея да съз-
даде приятни усло-
вия за туризъм по
маршрута от цен-
търа на село Ноевци
до Църногорския ма-
настир.

В село Кошарево
ще бъде изградена
детска площадка, а
селата Бегуновци,
Велковци и Гигинци
ще се  реализират
проекти, свързани с
дейността на чита-
лищата си. Помощ
за съхраняване на
църквите ще полу-
чат селата Слаков-
ци, Сопица и Горна
Секирна.

За първи път тази
година дарението на
фирмата поставя
фокус върху инициа-
тивите на селата в
Брезнишко. Всички,
които са подали
своя проект именно
в това направление
от дарението, ще
получат финансира-
не. Поради високата
обществена значи-
мост на подадените
предложения от се-
лата, както и жела-
нието да бъдат под-
крепени повече идеи,
към средствата от
дарението "Асарел-
Инвестмънт" ще до-
бави още нещо. Фир-
мата допълнително
ще предостави част
от необходимите
материали и ще на-
сърчи служителите
си да участват с
доброволен труд
при реализацията на
проектите в направ-
лението "Инициати-
ви на селата".

В Брезник богата програма
за Нощта на музеите
Силвия ГРИГОРОВА

Богата програма
подготви Общински
музей- Брезник за оне-
зи, които дойдоха на
18 май, когато беше
отбелязана Нощ на му-
зеите.

В изложбената зала
на "Военен клуб"- за
първи път в Брезник
гостува  изложбата
"Светинята от   Ато-
н" . Това е резбован
кръст от края на  ХV_
и началото на ХV__
век, съхранен в гр.
Брезник от свещеник
Асен Пенчев и преда-
ден на музея в Перник.
Гостува Регионален ис-
торически музей-Пер-
ник.

В изложбената зала
"Класно училище", гос-
тува Национален земе-
делски музей- София с
изложбата Млекопре-
работването в Бълга-
рия".

Откриването на
Нощта на музеите и
награждаването на
приятелите на музея

започна от 17.00часа в
зала "Военен клуб".  Ба-
летно студио при
Н Ч " П р о с в е щ е н и е -
1870г." - Брезник поз-
драви посетителите
на музея в празнична-
та нощ.

Общински музей
Брезник подготви ви-
деофилми за посети-
телите в Нощта на
музеите от 20.00-
22.00 ч. в изложбена за-
ла "Военен клуб". Оне-
зи, които бяха решили
да съпреживеят емо-
цията на Нощта на му-
зеите в Общински му-
зей Брезник имаха въз-
можност да видят ви-
деофилмите:"Стоян
Миленков- трубадур
на смеха"; "Сръбско-
Българската война и
битката при Брезник".

На 18 май посетите-
лите бяха приятно из-
ненадани от възмож-
ността да посетят
Улицата на занаятите-
от 14.00 до 17.00ч. На
нея можеха да се
видят: грънчарска ра-

ботилница, шивашка
работилница, ателие
по иконопис. Общин-
ски исторически музей
Брезник предложи на
посетителите да на-
рисуват най-дългата
рисунка, да направят
парцалените кукли на
баба, да си припомнят
позабравените бабини
забавни игри и много
други изненади....

Гвоздеят на праз-
ничната програма за
18 май, подготвена
от Общински музей
Брезник, беше концер-
тът "Музеят и прия-
тели", който започна
от 18.00ч. В него уча-
стваха: детски тан-
цов състав "Граовче-
та", танцов със-
тав"БрезиЯна", само-
дейците при  НЧ"Прос-
вещение-1870г."- Васи-
лена, Цветелина и Иве-
та, които изпълниха
граовски песни и ху-
мор. На 18 май експо-
зициите бяха отворе-
ни от 14.00 до 22.00
часа.

Учители дискутират за ползата
и вредата от учебниците

Светла ЙОРДАНОВА
Среща - разговор с учителя Ангел Ма-

линов се състоя в навечерието на 24
май по инициатива на методическото
обединение по български език и лите-
ратура към ГПЧЕ "Симеон Радев" и с
подкрепата на РУО-Перник. Ангел Ма-
линов дискутира със своите колеги от
региона темата за ползата и вредата от
учебниците, за критериите, по които
трябва да се оценяват, както и за воде-
щата роля на преподавателската мето-
дика при техния избор. В организация-
та се включи и Клубът по журналистика
към Езиковата, който беше подготвил
анкета сред учениците от 9 клас във
връзка с тази тема. Като "скучни" и
"неприветливи" голяма част от анкети-
раните определят своите учебници, а
други предпочитат техния електронен
вариант.

Събитието се проведе с домакинство-
то на читалище "Нови хоризонти" и е от
поредицата срещи, с които то отбеля-
зва своята десета годишнина - един
съвместен проект с журналистическия
клуб към Езиковата.

Срещата с Ангел Малинов е поредна-
та съвместна изява, като преди това
гости на клуба и НЧ "Нови хоризонти"
бяха журналистът Иво Инджев, актри-
сата Мадлен Йорданова и журналистът
от БНТ Радослав Любомиров.
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Лица, живеещи в до-
макинства с нисък ин-
тензитет на иконо-
мическа активност,
се дефинират като
лица от възрастова-
та група 0 - 59 годи-
ни, живеещи в дома-
кинство, където въз-
растните (18 - 59-го-
дишните с изключе-
ние на учащите от
възрастовата група
18 - 24 години) ра-
ботят под 20% от
техния потенциал
през референтния пе-
риод.

Следвайки дефини-
цията, през 2018 г. в

18% îò íàñåëåíèåòî â Ïåðíèøêî æèâåå áåäíî

област Перник 5.0 хил.
лица на възраст 18 -
59 години живеят в
домакинства с нисък
интензитет на ико-
номическа актив-
ност, или това са
6.7% от населението.
Спрямо 2017 г. отно-
сителният им дял на-
малява с 5.5 процен-
тни пункта .

Във връзка с поста-
вените цели по ключо-
ви области в страте-
гията "Европа 2020"
от изследването на
доходите и условия-
та на живот (EU-SILC)
се изчислява комбини-
ран показател за ре-
гулярен мониторинг

на напредъка на стра-
ните при изпълнение
на националните под-
цели. Показателят
включва лица, живее-
щи в риск от бед-
ност, с материални
лишения и в домакинс-
тва на безработни
или с нисък интензи-
тет на икономическа
активност.

Комбинирането на
трите показателя по-
казва, че през 2018 г.
32.8% от населението
на страната, или 2
315.2 хил. лица, са би-
ли в риск от бедност
и социално изключва-
не. За област Перник
през 2018 г. 31.9 хил.

лица или 26.1%
живеят в риск
от бедност или
социално из-
ключване -
с ъ о т в е т н о
22.2% от мъже-
те и 29.8 % от
жените. Стой-
ността на пока-
зателя намал-
ява с 8.6 про-
центни пункта
спрямо 2017 г.,
повече при мъ-
жете - с 10.5
процентни пун-
кта, в сравне-
ние с жените - с
6.8 процентни
пункта.

През 2018 г.
10.5% от децата на
възраст 0 - 17 години
в област Перник са из-
ложени на риск от
бедност, при - 26.6%
общо за страната.

В изследването
"Статистика на дохо-
дите и условията на
живот" от 2013 г. се
събират данни за ма-
териалните лишения
на децата в домакинс-
твото (на възраст
между 1 и 15 години).
За оценка на материал-
ните лишения при де-
цата в домакинства-
та се използват три-
надесет  въпроса,
свързани с потребле-
нието на конкретни

Над 10% от децата в областта са изложени на риск от нищета

За четвърти път -
турнир по табла

Любомира ПЕЛОВА

Близо 20 участници премериха сили в
турнир по табла, организиран от ПП ГЕРБ-
Перник за четвърта поредна година. Със-
тезанието беше открито от областния
координатор на политическата сила в
Перник Вяра Церовска, народния пред-
ставител д-р Александър Александров,
кметът на "Изток" Емил Костадинов и об-
щинския съветник Любен Лазаров. Те
бяха посрещнати от своите любезни до-
макини с традиционна българска питка и
с пожелания за успех в изборите за чле-
нове на Европейския парламент на 26-ти
май.

Своите завидни умения в играта де-
монстрираха народният представител д-р
Александър Александров и кметът на
"Изток" Емил Костадинов, които също
премериха сили един срещу друг в пар-
тия табла."Щастливи сме, че турнирът пре-
дизвика голям интерес сред любителите
на таблата. Това е четвъртото издание на
състезанието, което вече се превръща в
традиция", заяви кметът на "Изток" инж.
Емил Костадинов.

Участниците в турнира благодариха на
ръководството на ГЕРБ за това, че са нап-
равили възможно реализирането на тур-
нира и ги поздравиха за добрата органи-
зация. Привържениците на играта де-
монстрираха добра концентрация и пока-
заха майсторство и стратегия. По тради-
ция за победителите бяха удостоени с ме-
дали, грамоти и парични награди.

стоки и услуги, като
например:  почивка из-
вън дома поне една
седмица в годината
(вкл. празници със се-
мейството, гостува-
не при роднини, прия-
тели, организирана по-
чивка от училището и
т.н.); редовни занима-
ния с плуване, свирене
на музикален инстру-
мент, участие в мла-
дежки организации и
др.; екипировка за игри
навън (колело, ролери,
кънки и др.); купуване-
то на книги, които са
подходящи за възрас-
тта на децата (без
учебници и учебни по-
магала); купуването на
два чифта обувки по
размер в зависимост
от сезона и/или за
всички сезони.

През 2018 г. в об-
ласт Перник относи-
телният дял на деца-
та с материални ли-
шения (лишени от по-
не един от 13 показа-
теля) е 14.7%, а за
0.3% от децата нито
една потребност не
може да бъде удо-
влетворена поради
финансови причини.
Спрямо предходната
година стойността
на тези показатели
намалява съответно -
с 21.1 и 1.9 процентни
пункта.
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Кандидатът за член на Европейския парламент от листата
на ГЕРБ и СДС д-р Андрей Ковачев се срещна с трънчани

Кандидатът за член на Евро-
пейския парламент от листа-
та на ГЕРБ и СДС д-р Андрей
Ковачев се срещна с жители на
Община Трън. Вторият в лис-
тата посети градския пазар,
където местни производите-
ли, търговци и граждани имаха
възможност да поставят
въпросите си относно пред-
стоящите европейски избори.

"Европа наистина трябва да
стигне до всеки български
дом, до всяко едно населено
място. В Трън виждаме евро-
пейската солидарност в дей-
ствие. Тук е пограничен район,
от другата страна са Запад-
ните покрайнини. Една българ-
ска болка, която е следствие
на несправедливи договори и
тя може да бъде преодоляна
единствено с механизмите на
европейската интеграция, ко-
гато границите станат сим-
волични. Европейските средс-
тва се дават и за трансгра-
нично сътрудничество с на-
шите съседи, и за подобрява-

не на стандарта на живот
всяко населено място", заяви
Андрей Ковачев. Той отбеляза,
че страната ни е защитила
един изключително висок бю-
джет в програмния период от
2021 до 2027 година за регио-
нално развитие.

"Община Трън е инвестирала
европейски средствата в одо-
бряване на града и резулта-
тът е видим. Местната
власт, която искам да поз-
дравя за проектите, които е
реализирала, ще може да про-
дължи да се възползва от ев-
ропейската солидарност. Ще
работим за това да успеем да
наваксаме изоставането и да
увеличим перспективата пред
младите хора да остават в
родния си град, да намерят
щастието си тук, да създадат
семейства. Именно заради то-
ва се инвесторат средства в
детски градини и училища, в
енергийна ефективност, в по-
добряване на градската среда",
каза още Андрей Ковачев.
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ГЕРБ и СДС представиха листата си за европейските избори в Перник

Гръбнакът на едно
общество е икономи-
ката.  Ако нямаме кон-
курентоспособност и
инвестиции, няма как
с резолюция, да се
вдигнат доходите и
да имаме социални
придобивки. Това се
случва, само когато
имаме растеж. Днес
това е факт. В Бълга-
рия има инвестиции.
Само в последните
няколко месеца се раз-
криха хиляди нови ра-
ботни места. Очаква-
нията за много нови
инвестиции са съвсем
реални и ние не
трябва да допуснем
да се върнем назад. То-
ва заяви вторият в
листата на ГЕРБ и
СДС Андрей Ковачев
по време на основно-
то предизборно съби-
тие в Перник.

Част от листата
пред пернишката пуб-
лика представи облас-
тният координатор
на политическата си-
ла в Перник д-р Вяра
Церовска. На съби-
тието присъстваха
кандидатите за евро-
депутати Асим Аде-
мов и Илия Лазаров,
народните предста-
вители Красимир Вел-
чев и д-р Александър
Александров, предсе-
дателят на Жени ГЕРБ
Ирена Соколова, пред-
седателите на облас-
тната и общинската
структури на СДС
Юлиан Ситарски и д-р
Адриан Симеонов, об-
щинските ръководи-
тели на политическа-
та сила в област Пер-
ник.

Андрей Ковачев беше
категоричен, че Евро-

пейска и демократична
България трябва да
бъде защитена.

"Развитието на
страната ни не
трябва да бъде спира-
но. Не трябва да
смятаме за даденост
свободата и демокра-
цията. Демократич-
ните завоевания мно-
го лесно могат да бъ-
дат загубени и да се
върнем назад, ако се
подведем от заоби-
калящия ни  попули-
зъм и фалшиви нови-
ни и ако нямаме  кри-
тично мислене. Ние
сме призвани да пред-
ставяме фактите та-
кива, каквито са. А те
са, че получаваме 4
пъти повече от Евро-
пейския съюз, откол-
кото това което
внасяме като вноска.
ЕС ни помага да навак-

саме изоставането.
Тръгнахме от много
ниско. Убеден съм, че
ще продължаваме да
вървим в посоката,
която започнахме.
Най-важното е да вър-
нем младите хора, кои-
то да търсят своето
развитие, да създа-
дат семейство тук",
подчерта на Андрей
Ковачев и отново на-
помни, че е изключи-
телно важно показва-
нето на добавената
стойност на членс-
твото на България в
ЕС, а именно това,
което се е постигна-
ло с евросредствата
и какво ще се постиг-
не занапред.

"Европа ни предос-
тавя всички условия
за един добър живот,
за това да наваксаме
изоставането, но да

бъдем наистина рав-
ни с другите европей-
ски народи зависи от
нашите собствени
усилия. Нека да  про-
дължим завета на
Апостола на свобода-
та Васил  Левски, да не
надградим това, кое-
то с много усилия сме
постигнали  и да не се
подлъгваме от попу-
лизма.  Партия ГЕРБ
има висок морал, оча-
кваме това и от на-
шите опоненти", от-
беляза Андрей Кова-
чев.

"Важно е да се борим
за европейските цен-
ности, за демокрация-
та. Управлението на
ГЕРБ е пример за толе-
рантност, за равно-
поставеност между
общините, за подкре-
па към всички българ-
ски граждани и за от-
говорно отношение",
подчерта кандида-
тът за член на ЕП
Асим Адемов. Той бе-
ше категоричен, че
единствено прави-
телството на Бойко
Борисов е оценило
важността на качес-
твеното образование
като най-стабилната,
най-сериозна инвести-
ция, която гарантира
добавена стойност.

"Никога българско-
то образование не е
получавало толкова
много средства, кол-
кото при ГЕРБ. Увели-
чават се възнаграж-
денията на учители-
те, модернизират се
сгради, обновява се
училищното оборуд-
ване, изграждат се
спортни площадки и
нови кабинети", посо-
чи Асим Адемов. Той
изрази своята благо-

дарност към партия
ГЕРБ, която му е дала
възможност да бъде
част от най-силния и
сплотен екип в Евро-
пейския парламент.

"Горд съм, защото
представихме дос-
тойно България в ЕС.
В нито едно заседание
и с нито гласуване, не
накарахме България да
се срамува, бранейки
българските интере-
си компетентно и без
отстъпка от ползи-
те за страната ни.
Вярвам, че с постиг-
натите резултати-
те, имаме основание
да застанем пред вас
и да поискаме вашата
подкрепа  с бюлетина
номер 12", каза още
Асим Адемов.

"Искам категорично
да заявя от името на
СДС, че ние взехме
осъзнато решение да
подкрепим политичес-
ка партия ГЕРБ, защо-
то нямаме никакви
различия по отноше-
ние на европейската и
външната политика с
правителството на г-
н Борисов. Това прави-
телство проведе ед-
но изключително под-
готвено председа-
телство, не само в ор-
ганизационно, а и по-
литически. Постави
една от ключовите
теми за България в
сферата на външната
политика, а именно
интеграцията на За-
падните Балкани. Това
означава да няма гра-
ница след време и на-
шите сънародници,
които живеят от
другата страна на
границата да имат
възможността еже-
дневно да идват и да

си отиват" ,заяви
кандидатът за евро-
депутат Илия Лаза-
ров. Той подчерта, че
европейският път е
единственият възмо-
жен вариант за разви-
тие на България, за-
щото колкото пъти
БСП идва на власт, ви-
наги следва трагедия
за страната ни.

По време на цен-
тралното събитие в
област Перник бяха
представени реализи-
раните проекти, бла-
годарение на европей-
ското финансиране.

"Европейската соли-
дарност ни даде пра-
вото и самочувствие-
то да се чувстваме
равни и да имаме въз-
можността да се бо-
рим за това да имаме
еднакви стандарти с
държавите, които за
нас бяха  само една
картинка. Правителс-
твото, начело с на-
шия премиер Бойко
Борисов, утвърди ав-
торитета на Бълга-
рия и заговори за оно-
ва, което ние всички
мечтаем - да бъдат с
нас нашите съседни
държави", заяви об-
ластният координа-
тор на ГЕРБ-Перник
Вяра Церовска и от-
беляза, че днес е вре-
мето, в което  всеки
един от нас да бъде
категоричен и да си
даде сметка колко ва-
жен е неговия глас.

"България трябва
да каже категорично
да на ГЕРБ и Европей-
ската народна пар-
тия, тези които да-
доха най-голямо само-
чувствие на  Бълга-
рия", заключи лиде-
рът на ГЕРБ в Перник.

Андрей Ковачев в Радомир: Привличането на стратегически инвеститори от високотехнологични
компании е наша първостепенна задача в следващия програмен период

Европейският съюз ни помага за
това България днес да бъде едно по-
добро място за правене на бизнес и
за повишаване на конкурентоспо-
собността на икономиката ни.
Привличането на стратегически ин-
веститори от високотехнологични
компании е наша първостепенна за-
дача в следващия програмен период
до 2027 година. Радостен съм, че
виждам в Радомир такова предприя-
тие, което инвестира и произвежда
за водещи  европейски фирми висо-
котехнологична продукция, която
носи марката "България" . Това зая-
ви кандидатът за евродепутат от
листата на ГЕРБ-СДС Андрей Кова-
чев, в откровен разговор с ръко-
водството и работещите във фир-
ма за проектиране и производство
на метални конструкции и машини в
Радомир. Той беше придружен от об-

ластния координатор на ГЕРБ-Пер-
ник Вяра Церовска, лидерът на Жени
ГЕРБ Ирена Соколова и общинският
ръководител на политическата сила
в Радомир и кмет на общината Пла-
мен Алексиев.

Андрей Ковачев отбеляза, че голям
плюс от членството в ЕС за българ-
ските фирми са не само възможнос-
тите, които получават за европей-
ско финансиране, но и свободният
достъп до пазар с повече от 500
млн. потребители. Той беше катего-
ричен, че ще продължават да се  ин-
вестират средства от Европа в род-
ния бизнес, които да дадат още по-
голям тласък на българското произ-
водство.

"ГЕРБ е партията, която работи
за това да има повече инвестиции и
работеща икономика в страната",
категоричен беше Ковачев.



ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 66 000 лв.
6. Двустаен, Дараците, ет: 1, тец, 2 тер. ( една усвоена),
   ремонтиран с обзавеждане - 72 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
9. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, Пазара, ет. 2, подобр. - 120 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
12. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
13. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
14. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
15. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
    РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
23. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 90 500 евро

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 45 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.

1. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
3. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
7. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
9. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
12. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ

1. Гараж, Център - 100 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА

1. Едностаен, тухла, Център и Изток - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток - до 70 000 лв.
3. Двустаен, Изток - до 65 000 лв.
4. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Понеделник, 20 май 2019 г., брой 92 /6681/ година XХV
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -120 000ЛВ.

4. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ -25 000ЛВ.

5.С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М -20 000ЛВ.

6. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000ЛВ.

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М

10.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М

11.УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -20Е/КВ.М

12.УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 500 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 87 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 000лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА
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ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Изток, ет. 3, ет. 6; ет. 8 - 60 000 лв.; 44 000 лв.; 43 000 лв.
3. Радомир,  ет:1, ет:2, преустр., ет:4, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 55 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
4. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ        - по договаряне
6. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
7. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 78 000 лв.
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Клепало, 2 етажа, гараж, ПВЦ, подобрения - 53 150 евро
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2 - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

13. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
14. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
15. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
16. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
17. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
18. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
19. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
20. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

21. УПИ, с. Черна гора, два броя по 500 м2, гл. път - 20 лв/м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ЕПК, ет. 7, обзаведена - 280 лв.
2. Двустаен, Център, ремонт, ет. 1, тх. ТЕЦ, обзаведен - 350 лв.
3. Двустаен, Могиличе, ет. 2, тх., с обзавеждане - 250 лв.
4. Гараж, кв. Рено, под Печатницата - 100 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

      РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg
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КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

Тел.: 0895 718 709

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

14. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

15. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

16. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

17. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

18. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

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;

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава гарсониери, Изток,
ет: 3, ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., ТЕЦ, - 115 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 36 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -
52 000 лв.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 160
М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,
ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

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

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

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

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     ПРОДАВА:
1. Рударци, УПИ, 317 м2       - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2       - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2       - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2        - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2    - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2     - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2       - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2  - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2  - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2  - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2

                                              - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2        - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2        - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2      - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2      - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2      - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,
РП 150 м2,  двор 550 м2 , канализация,
асфалт, бунар, ток, вода  - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

0886 796 902
Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5 /стария съд/
ул. "Кирил и Методий" 4  /до сладкарница Виена/

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА



Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка. Тел.:
0896 820 636
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

от категории С и С + Е - с
надница 70 лв., ел. монтьори,
автомонтьори, машинисти пътно
- строителна техника. Тел.: 076/
67 1000, 0889 338 388 или на
адрес “Кралевски път” №1
“Менпауър Груп” търси

машинни оператори за
международна производствена
компания. Предлагаме ви
атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 -
1200 лв. и осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам комплект обективи

за смартфони (телеобектив
HD12X Zoom, широкоъгълен
обектив, макро  обектив и
обектив рибешко око). Тел. : 088
594 9293

Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база
В отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609ажна,
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954
Продавам тристаен апартамент,

кв. Тева, без ТЕЦ, по спешност - 40
000 лв. Тел.: 0894 822 899
Продавам гарсониера в Центъра.

Тел.: 0898 666 216

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885
Давам двустаен апартамент под

наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200
лв., плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887
237 797
Давам магазин под наем, нами-

ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момента е
работеща книжарница, но може да
бъде офис или друг вид бизнес.
Тел.: 0898520537

Търся горски работници,
събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.: 0887
122 124
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на щанци.
Тел.: 077 78 22 02, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов"
№ 68 - отдел "Човешки ресурси".
Печатница търси монтажистка,

може и пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
Търся монтажник на паркет и

дюшеме, от 25 до 35 год. Хора с
опит са с предимство. Тел.: 0888 69
20 04

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А   П Р А В О С Ъ Д И Е Т О
Г Л А В Н А   Д И Р Е К Ц И Я   “О Х Р А Н А”

ОБЛАСТНО ЗВЕНО “ОХРАНА-ПЕРНИК”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
На основание заповед №3-453/20.02.2019г. на главен

директор на ГД “Охрана” София, комисия в състав, определена
със заповед № 3-685/01.04.2019г. на главен директор на ГД
“Охрана” ще проведе търг с тайно наддаване за продажба на
следната движима вещ - частна държавна собственост:
автомобил, марка Ситроен “Джъмпи” с ДК № С8108МТ, № на
двигател: 10DXDE6041459, № на рама/шаси:
VF7BZWJYB860007693, обем на двигателя: 1905 куб. см.,
мощност в киловати: 68 kW, изминати километри: 381 853
км., година на производство: 2003г., брой места: 8 + 1, с
повреден двигател и начална тръжна цена 1760,00 /хиляда
седемстотин и шестдесет/ лева.

Оглед на вещта може да бъде извършен всеки работен
ден от 13,00 до 16,00 часа на адрес: гр. Перник, ул.
“Търговска” № 37 на служебния паркинг на СП Перник, в
присъствието на инспектор Данаил Василев Димитров -
инспектор Конвоиране в ОЗ “Охрана -Перник”, считано от
20.05.2019г. - датата на публикуване обявлението в
ежедневник до изтичане срока за подаване на офертите
31.05.2019г.

Офертите на кандидатите с всички необходими документи
за участие в търга се  подават от 27.05.2019г. до
31.05.2019г., всеки работен ден, в запечатан плик, лично от
кандидатите на адрес: гр. Перник, ул. “Търговска” №37,
деловодството но ОЗ “Охрана-Перник” от 10,00 до 12,00 часа
и от 13,00 до 16,00 часа.

За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10% /
десет/ процента от началната тръжна цена - 176,00 /сто
седемдесет и шест/ лева, който да се превежда по следната
набирателно сметка на ГД “Охрана” София:

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОХРАНА”-ЦУ
IBAN: BG89UNCR70003319227306
БАНКОВ КОД: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Отваряне на предложенията ще се извърши на

03.06.2019г. в 10,00 часа на адрес: гр. Перник, ул.
“Търговска” №37, като класирането ще бъде обявено в
тридневен срок след заседанието на комисията, но не по-
късно от 05.06.2019г. на таблото за съобщения в ОЗ “Орана-
Перник”.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и
документите във връзка с неговото провеждане са на
разположение в ОЗ “Охрана-Перник”, ул. “Търговска” №37.

Телефони за контакти: 076 / 686546 и 0889 762 710.

5 зодии, които обичат да си угаждат
 ВЕЗНИ
Те са свикнали на най-доб-

рото отношение, най-добра-
та храна, маркови дрехи и
въобще всичко най-най. И
изискват от половинката и
близките си да им доставят
този комфорт в живота. Вез-
ните са особена порода кап-
ризни хора, които имат за-
вишени изисквания за
всичко. Никога нищо не е
достатъчно добро за тях.
Няма да излезнат на разход-
ка, ако времето не е идеално. Няма да влезнат да плуват в морето,
ако водата не е идеално топла и без нито една вълничка.

ВОДОЛЕЙ
Привидно Водолеите не са капризни, нито толкова изискани. Не

държат на лукса, но пък определено обичат да бъдат глезени. Оби-
чат да си угаждат с малки неща. Биха отделили колкото време е
необходимо, за да си направят мелба с плодове в комбинация с
розе и да се паркират на шезлонг в задния двор, събирайки тен.
Водолеите са романтици и като такива обичат да си угаждат по на-
чин, по който ще се почувстват като принцеси от някоя приказка.

БЛИЗНАЦИ
Близнаците са родени с убеждението, че са нещо повече от дру-

гите, което ги кара да изискват повече и повече. Ето защо попадат
в графата разглезени зодии, които обичат да си угаждат. Близна-
ците никога не са доволни, нищо не е достатъчно перфектно за
тях. Ето защо обичат да вършат всичко сами по техния начин, а
накрая да се възнаградят с масаж, бира с приятели, дори екскур-
зия в чужбина.

ЛЪВ
Лъвовете са суетни, най-арогантни в зодиака и освен това обичат

да си угаждат с материални и маркови неща. Домът им е задръстен
от всякакви играчки, колекции и какво ли още не, с които Лъвовете
обичат да се фукат. Гардеробът им е като каталог на световно извес-
тните марки, а за рождения си ден най-много обичат да получават
скъпо подаръци като екскурзии, СПА почивки и, разбира се, скъпи
вещи. Е, дори и да не получат нещо скъпо, Лъвовете все пак оча-
кват гривата им да бъде грижливо погалена, а с това и егото им.

ТЕЛЕЦ
Те са отявлени глезльовци. Обичат изисканата гурме кухня, зап-

ленени са твърде много от външния си вид, дори да не го призна-
ват, обичат да пътуват, но не къде да е, а на екзотични места. Може
и да не си купуват маркови неща, но Телците редовно се отдават
на шопинг терапия. Обичат да сменят често външния си вид и са
безкрайно капризни за абсолютно всичко.
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ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК ЗА
ПЕРИОДА 20-23.05.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АМБИЦИОЗНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ. КОМПАНИЯТА ВСЕКИДНЕВНО ИЗВЪРШВА

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗНАСЯНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ТАБЛА, ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРОМЕРИ, 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.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПЛАНИРАНИ
ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА,
ОБСЛУЖВАНА ОТ ЧЕЗ, ЗА ПЕРИОДА 20-23 МАЙ 2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, СЕ
НАЛАГАТ КРАТКОВРЕМЕННИ ОПЕРАТИВНИ ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ С ЦЕЛ
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА РАБОТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА
АЛТЕРНАТИВНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЧАСТ ИЛИ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ КЛИЕНТИ
И ПОСЛЕДВАЩО ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ВЪРXУ КОИТО СА
ИЗВЪРШВАНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ.

ОБЛАСТ
ДАТА/ПЕРИОД ВРЕМЕТРАЕНЕ   ЗАСЕГНАТ РАЙОН /УЛИЦИ, КВАРТАЛ,

УПИ, ПИ/
В ТОЗИ ТЕКСТ СА ПОСОЧЕНИ ДАТАТА, ПЕРИОДА, ВРЕМЕТРАЕНЕТО,

НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И ЗАСЕГНАТИЯ РАЙОН – УЛИЦИ, КВАРТАЛ,  УПИ, ПИ.
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДРЕСЕН
НОМЕР, ВХОД ИЛИ ДРУГО УТОЧНЕНИЕ, КАКТО И ПРИЧИНИТЕ ЗА ПРЕКЪСВАНЕТО
МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В СЕКЦИЯ „ГРАФИЦИ“,
„ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИ РЕМОНТИ“ НА АДРЕС HTTP://WWW. CEZ-RP. BG/BG/GRAFICI/
GRAFIK-NA-PLANIRANI-REMONTI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЩИНА БРЕЗНИК  
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   НА 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   НА

22.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   НА 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ВИДРИЦА:
ВИДРИЦА, ПАРЦЕЛ V²²-94В, КВ.17

ОБЩИНА ЗЕМЕН  
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА

22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ЗЕМЕН:
АЛБЕНА, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕО МИЛЕВ, ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР,
ЗЕМЕНСКО КАЛЕ, КРАКРА, МАНАСТИРСКА, МАХ.БРЪНЗОВА И ОРЛОВО ГНЕЗДО,
МАХ.ЦАРЕВА, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, СИМЕОН, СТРУМА, ХАДЖИ ДИМИТЪР

НА 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ДИВЛЯ:   АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ,
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ-МАЙСТОРА, Д-Р Г.М.ДИМИТРОВ, ЗАХАРИ СТОЯНОВ,
КРАЙРЕЧНА, МАХ.БОНЕВА, МАХ.ДЖОМАНОВА, НИКОЛА ПЕТКОВ, СТЕФАН КАРАДЖА,
ХРИСТО БОТЕВ

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ  
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  БАЙКАЛСКО:

084033
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  БУНОВО,

ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  ДЕБЕЛИ ЛАГ
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  ДРАГОМИРОВО, ОБЩ.

РАДОМИР
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  ЕГЪЛНИЦА:   П-Л VI-70, КВ.8,

УПИ IV,КВ 12, УПИ XII-197,198  КВ. 28
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 10:00 - 12:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  ИЗВОР,

ОБЩ. РАДОМИР:   МАХАЛА КАНДЖУЛИЦА, МАХАЛА ПИРИНИЦА, УПИ V-138 КВ.24
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  КАЛИЩЕ:   IV-278,КВ.29А, УПИ

VI-260, КВ.15, УПИ X-306,КВ.15, УПИ ХIII-239, КВ. 20
НА 21.05.2019 Г. /10:00 - 12:30 Ч.; 10:00 - 10:30 Ч.; 12:00 - 12:30 Ч./ -  УГЛЯРЦИ
ОБЩИНА ПЕРНИК  
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 13:00 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00

Ч./ -  РАСНИК:   БОБОШ, БРОД, КАЗАНДЖИЙСКА, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, ПЪРВИ МАЙ
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  ВИТАНОВЦИ:

ВАСИЛ ЛЕВСКИ, КРАКРА ПЕРНИШКИ, П-Л ²V-241, КВ.29, УПИ ²-51 КВ.14
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  ГОЦЕ

ДЕЛЧЕВ:   ЮЧДОРУШКО ДЕРЕ
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00 Ч./ -  МЕЩИЦА:

АДАЛБЕРТ АНТОНОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ, АЛЕКСАНДЪР
СТАМБОЛИЙСКИ, АНДРЕЙ ЖДАНОВ, ВАСИЛ КОЛАРОВ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ВЕЛИН
СЪРБОВ, ГЕНЕРАЛ ГУРКО, ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН, ГЕНЕРАЛ
ТОТЛЕБЕН, ГЕО МИЛЕВ, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ САВА
РАКОВСКИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДАМЕ ГРУЕВ, ДЕТЕЛИНА, ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА, ДИМИТЪР
БЛАГОЕВ, ДИМИТЪР КАЛЯШКИ, ЕДЕЛВАЙС, ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, ЕЛИН ПЕЛИН, ЗАХАРИ
СТОЯНОВ, ИВАН ВАЗОВ, ЙОРДАН ЙОВКОВ, ЙОРДАНКА НИКОЛОВА, КАПИТАН ПЕТКО
ВОЙВОДА, КВ.3 УПИ V²²²-165, КОКИЧЕ, КОМСОМОЛСКА, ЛЕНКО, ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ,
ЛИЛИЯ, ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА, МАРШАЛ ЖУКОВ, МИТКО ПАЛАУЗОВ, НИКОЛА
ВАПЦАРОВ, НИКОЛА ПАРАПУНОВ, ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ, ПЕЙО ЯВОРОВ, ПЪТ
№63, РАЙНА КНЯГИНЯ, РАХИЛА АНГЕЛОВА, С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140,КВ62,
СВИЛЕН РУСЕВ, СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, СИНЧЕЦ, СТАНКЕ ДИМИТРОВ, ХVIII КВ.55А, ЮРИЙ
ГАГАРИН, ЯСТРЕБИНО

НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  МЕЩИЦА:   АДАЛБЕРТ АНТОНОВ, АЛЕКСАНДЪР
ДИМИТРОВ, АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ВАСИЛ КОЛАРОВ,
ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ВЕЛИН СЪРБОВ, ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ, ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДЕТЕЛИНА, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ,
ДИМИТЪР КАЛЯШКИ, ЕДЕЛВАЙС, ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, ЕЛИН ПЕЛИН, ЗАХАРИ СТОЯНОВ,
ИВАН ВАЗОВ, ЙОРДАНКА НИКОЛОВА, КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА, КВ.3 УПИ V²²²-165,
КОКИЧЕ, ЛИЛИЯ, ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА, МИТКО ПАЛАУЗОВ, НИКОЛА ВАПЦАРОВ,
НИКОЛА ПАРАПУНОВ, ПЕЙО ЯВОРОВ, С. МЕЩИЦА, СТАДИОН, ПЛ.№140,КВ62, СВИЛЕН
РУСЕВ, СИНЧЕЦ, СТАНКЕ ДИМИТРОВ, ЯСТРЕБИНО

НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00
Ч./ -  ВИСКЯР:   ²²-253 КВ.30

НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00
Ч./ -  РАДУЙ

НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч.; 09:00 - 09:30 Ч.; 11:45 - 13:00 Ч.; 12:00 - 13:00
Ч./ -  ЗИДАРЦИ

НА 20.05.2019 Г. /11:00 - 12:00 Ч./ -  ЛЮЛИН, ОБЩ. ПЕРНИК:   С. ЛЮЛИН, М.
ЧОКЛАДИНОВЕЦ

НА 20.05.2019 Г. /11:00 - 12:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   АТАНАС БУРОВ, БЛАГОЙ ГЕБРЕВ,
ВАРШАВА, ВЛАДИМИР КОМАРОВ, ЖК. ТЕВА, ПИ 725.25, ЗОЯ КОСМОДЕМЯНСКАЯ, ИВАН
ЗЕМНУХОВ, ИЗТОК, КРАЛИ МАРКО, ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ЛУГАНСК, МАКСИМ ГОРКИ,
МАХ.ЛАЛОВА, МЛАДЕН СТОЯНОВ, МОШИНО, ОГНЯН СТАНКОВ, ОЛЕГ КОШЕВОЙ,
ПУШКИН, ПХЕНЯН, РАШО ДИМИТРОВ, СЕРГЕЙ ЕСЕНИН, СИЛИСТРА, СИНИ ВИР,
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕВА, ТЕВА /КЪЩИ/, ТРЕТИ МАРТ, УЛАН БАТОР, УПИ V-7050 КВ.118, УРСА,
ХАВАНА, ХАНОЙ, ХЕМУС, ЦОФ БАРАКИ, ЧЕРНИШЕВСКИ, ЮРИЙ ГАГАРИН

НА 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  БАТАНОВЦИ:   3ТИ МАРТ, 6ТИ СЕПТЕМВРИ,
АКАЦИЯ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, БАТАН ВОЙВОДА, БИСТРИЦА, БРАТЯ
МИЛАДИНОВИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ВЛАДИМИР ЗАИМОВ, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, ГРАОВО,
ЖЕЛЮ ДЕМИРЕВСКИ, КНЯЗ БОРИС I, КОСТА ТРИЧКОВ, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ,
МАХ.ДЕЛНИЧЕ, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, ПАНАЙОТ ВОЛОВ, СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ,

СРЕДОРЕК, СТАРО СЕЛО, СТЕФАН КАРАДЖА, СТРАНЕ, СТРУМА, ТРЕНДАФИЛ
ГЕОРГИЕВ, ХРИСТО БОТЕВ, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ШИПКА

НА 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  БОГДАНОВ ДОЛ:   793, ВАСИЛ ЛЕВСКИ,
ВИТОША, ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ, ИВАН ВАЗОВ, ИГЛИКА, ИЗВОР, КИТКА, КНЯЗ
АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ, КНЯЗ БОРИС I, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ, ЛЮЛИН, МАХ.ДЪЛГА
БАРА, МАХ.СТАМЕНОВА, ОТЕЦ ПАИСИЙ, ПЕТЪР БЕРОН, ПИРИН, ПЧЕЛА, РИЛА, СТАРА
ПЛАНИНА, СТРУМА, ТЕМЕНУГА, ХАН АСПАРУХ, ХРИСТО БОТЕВ, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ,
ЦАР КАЛОЯН, ЦАР СИМЕОН, ЧУЧУЛИГА

НА 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   АХЕЛОЙ, БАБА ТОНКА, БЕЛА ВОДА,
БОЯНСКИ ВОДОПАД, ГРАДИНА, ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК, ЕМИНЕ, ИВАН АСЕН ВТОРИ,
КЛОКОТНИЦА, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, СВЕТА ГОРА, СИМЕОН РАДЕВ,
СИМЕОНОВГРАД, ХАН АСПАРУХ, ХАН ОМУРТАГ, ЦАР САМУИЛ

НА 20.05.2019 Г. /11:45 - 13:00 Ч./ -  ЯРДЖИЛОВЦИ:   АЛЕН МАК, АРДА, АСЕН
КИТАНОВ, ВЕЛИН АСЕНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ, ИВАН АЛЕКСИЕВ,
ЙОРДАН СТАНОЕВ, КИТКА, КРАКРА, НИКОЛА ВАПЦАРОВ, ОБОРИЩЕ, ОРНИЧЕ,
ОСОИЦА, ПЕРНИК, ПЪРВИ МАЙ, РИЛА, СВИЛЕН РУСЕВ, СРЕДНА ГОРА, СТАРА ПЛАНИНА,
СТРУМА, ТОДОР ДИМИТРОВ, УПИ XX-744, КВ.60, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

НА 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ВИТАНОВЦИ:   П-Л ²V-241, КВ.29
НА 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 09:00 - 16:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  РАДОМИР
НА 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  ПЕРНИК:   АРЧАР, ВАСИЛ

ЛЕВСКИ, ЖЕЛЕЗНИ ЗАВОДИ, ЗАХАРИ ЗОГРАФ, КАЛКАС, КАРАМАНИЦА, КУЦИЯН
НА 22.05.2019 Г. /09:00 - 09:30 Ч.; 16:00 - 16:30 Ч./ -  СТЕФАНОВО, ОБЩ. РАДОМИР:

МАХ.ЕГРЕЦИТЕ
НА 22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:

АНГЕЛ КЪНЧЕВ, АНТИМ ПЪРВИ, АХЕЛОЙ, БЕЛА ВОДА, БОТЬО ПЕТКОВ, ИВАН АСЕН
ВТОРИ, ИВАН СТРАЦИМИР, ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ, КЛОКОТНИЦА, МАРИН
ДРИНОВ, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, МЪГЛИЖ, НЕОФИТ БОЗВЕЛИ, НИКОЛА
ОБРЕТЕНОВ, СВЕТА ГОРА, ФИЛИП ТОТЮ, ХАН ОМУРТАГ, ХАН ТЕРВЕЛ, ЦАР БОРИС I,
ЦАР САМУИЛ, ЦАР СИМЕОН

НА 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  КЛАДНИЦА:   IX-409, V-15
,КВ.19, V²²²-29,КВ.18, XI-29 КВ.18 ДЕЛТА ХИЛ, АКАЦИЯ, БАКИНИЦА, БЕРЛИН, БОР, БОРИС
ТОДОРОВ, БРЕЗИТЕ, БРЕЗОВИЦА, БРЮКСЕЛ, ВАЛОГО, ВАРШАВА, ВАСИЛ ЛЕВСКИ,
ВИЕНА, ВИЛНА ЗОНА, ВИТОША, ВОДЕНИЧИЩЕ, ВОЛГА, ГОРСКО СТОП.ВИТОШКО,
ГРАДИНАРСКА, ГРАНИТ, ДАБО, ДЕЛТА ХИЛ, ДОБРОВОЛЕЦ, ДОНЧО ВАТАХ, ЕДЕЛВАЙС,
ЖК.ДЕЛТА ХИЛ, УПИ VI-33, КВ.12, ЗДРАВЕЦ, ИВАЙЛО, ИВАН ЦВЕТАНОВ, ИГЛИКА, ИЗГРЕВ,
ЙОРДАН БОЖОВ, КАЛИНИЦА, КАМЕНАРСКА, КОКИЧЕ, КРАКРА, ЛАЛЕ, ЛАТИНКА,
ЛИВАДИТЕ, ЛОНДОН, МАК, МАТНИЦА, МИНЗУХАР, МИРКОВИЦА, МЛАДОСТ, МОРЕНА,
МОСКВА, ОМУРТАГ, ПЕТЪР ЯНЧОВ, ПЛАДНИЩЕ, ПОБЕДА, ПРАГА, РАЗКРЪСКЕ, РАЙНА
КНЯГИНЯ, РИЛА, РИМ, РУДНИЧАР, С. КЛАДНИЦА, ОБЩИНА ПЕРНИК, ЕКОЛОГИЧНО
СЕЛИЩЕ &QUOT;ДЕЛТА ХИЛ&QUOT;, СЕЛИМИЦА, СОФИЯ, СПАС БУРНОВ, СТАДИОНА,
СТАМЕН МИЛКИН, СТРУМА, СУХА КЛАДНИЦА, ТИНТЯВА, УПИ II-35,КВ.17 ДЕЛТА ХИЛ,
УПИ V||-КВ.20, УПИ X-017112,КВ.83, УПИ XI- 922 КВ.58, УПИ XVI-12,КВ.20, УПИ XXIX-29,КВ.20
ДЕЛТА ХИЛ, УПИ XXXIII-31 КВ.20, УПИ ²²²-21  КВ.20, УПИ ХХ-523,КВ.51, УПИ-IX 29, ХV²²-
11010,11038, ХАН КРУМ, ХЕМУС, ХИЖА СЕЛИМИЦА, ЦАР САМУИЛ, ЦАР СИМЕОН, ШИПКА,
ЮРИЙ ГАГАРИН, ЯЗОВИРСКА, ЯРОВЕЦ

НА 22.05.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  РУДАРЦИ
НА 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ -  КЛАДНИЦА:   V-15 ,КВ.19, V²²²-29,КВ.18, XI-29

КВ.18 ДЕЛТА ХИЛ, БЕРЛИН, БРЮКСЕЛ, ВИЕНА, ГОРСКО СТОП.ВИТОШКО, ДЕЛТА ХИЛ,
ЖК.ДЕЛТА ХИЛ, УПИ VI-33, КВ.12, ЛОНДОН, РИМ, С. КЛАДНИЦА, ОБЩИНА ПЕРНИК,
ЕКОЛОГИЧНО СЕЛИЩЕ &QUOT;ДЕЛТА ХИЛ&QUOT;, СОФИЯ, СТАДИОНА, УПИ II-35,КВ.17
ДЕЛТА ХИЛ, УПИ V||-КВ.20, УПИ XVI-12,КВ.20, УПИ XXIX-29,КВ.20 ДЕЛТА ХИЛ, УПИ XXXIII-
31 КВ.20, УПИ ²²²-21  КВ.20, УПИ-IX 29, ХV²²-11010,11038

НА 22.05.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч.; 09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ -  СТУДЕНА,
ОБЩ. ПЕРНИК:   ПОЯС №1НА ЯЗОВИР СТУДЕНА

НА 22.05.2019 Г. /10:00 - 10:30 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   АРЧАР, БЕЛА
ВОДА, БЕЛИ КЛАДЕНЦИ, БИСТРИЦА, БУДИСЛАВЕЦ, БЪРЗИЯ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ВИТ,
ВЪЧА, ГОЛО БЪРДО, ГОРИЦВЕТ, ДЖЕРМАН, ЖЕЛЕЗНИ ЗАВОДИ, ЗАХАРИ ЗОГРАФ,
ЗЛАТНА ПАНЕГА, ИВАН АСЕН ВТОРИ, КАЛКАС, КАП.ПЕТКО ВОЙВОДА, КАРАМАНИЦА,
КАРИЕРИ, КИТКА, КЛАДЕНЕЦ, КОЛУНИЦА, КРИСТАЛ, КРИСТАЛ БЛОКОВЕ, КУЦИЯН,
ЛУДА ЯНА, ЛЮЛИН, ЛЮЛЯКОВА, МАЙСКА РОЗА, МАНАСТИРСКИ ПЪТ, МАХ.РАКЬОВЕЦ,
МЕСТН.ШЕВЪРЛЯК, МЕТАЛИК, МИР, МЛАДОСТ, НОВ ЖИВОТ, ОСЪМ, ОТДИХ, ПАЛМА,
ПОБЕДА, РОПОТАМО, РУДНИЧАР, СЪЗЛИЙКА, ТОПОЛНИЦА, ШАМЪК

НА 22.05.2019 Г. /10:00 - 14:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   КАРАМАНИЦА
ОБЩИНА РАДОМИР  
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  ИЗВОР, ОБЩ. РАДОМИР:   КВ.1,УПИ Х²V,

ПАРЦЕЛ V-220, КВ.12, УПИ VII-69, КВ.13
НА 20.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА

22.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 23.05.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ДЕБЕЛИ ЛАГ
НА 20.05.2019 Г. /10:30 - 12:30 Ч./ -  КОПАНИЦА
НА 20.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  ИЗВОР, ОБЩ. РАДОМИР:   УПИ II-492 КВ.41, УПИ

VI-332 КВ.39, УПИ VI-441
НА 20.05.2019 Г. /13:30 - 15:00 Ч./ -  РАДОМИР:   АВТОГАРАТА, АРДА, ВЕЛЧО,

ИВАН ВАЗОВ, ПЕЙО ЯВОРОВ, ПОДПОР. КОНСТАНТИН ЦАНКОВ, РАЙКО ДАСКАЛОВ,
САН СТЕФАНО, ЦАР САМУИЛ

НА 21.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  ГОРНА ДИКАНЯ:   III-1699,КВ.194, X-1583 , КВ
195, УПИ ²-1517 КВ.211

НА 21.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  ГОРНА ДИКАНЯ:   УПИ Х-1306, КВ.165
НА 22.05.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  ДОЛНА ДИКАНЯ
НА 22.05.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ -  ДОЛНА ДИКАНЯ:   XII-375
НА 23.05.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч./ -  РАДОМИР:   РАЙКО ДАСКАЛОВ, АЛЕКО

КОНСТАНТИНОВ, АРКАТА, БАТЕНБЕРГ, БЛОК НОЕ - 2, ЕВТИМ РАНГЕЛОВ, КИРИЛ И
МЕТОДИ, МАЙОР ЧИЛЯЕВ, НОЕ, РАЙКО ДАСКАЛОВ, СВОБОДА

НА 23.05.2019 Г. /13:30 - 13:45 Ч.; 14:30 - 15:00 Ч./ -  РАДОМИР:   АВТОГАРАТА,
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ, АНГЕЛ КЪНЧЕВ, АРКАТА, БАТЕНБЕРГ, БАЧО КИРО,
БУЗЛУДЖА, ДРАГАН ЦАНКОВ, ЗАХАРИ КРЪСТЕВ, КАБЛЕШКОВ, КИРИЛ И МЕТОДИ,
КРАКРА, ЛЮЛЯКОВА, МАЙОР ЧИЛЯЕВ, МИЛАН ГРЪНЧАРОВ, МЛАДОСТ, НОЕ, ПАНАЙОТ
ВОЛОВ, ПЧЕЛИНЦИ, РАЙКО ДАСКАЛОВ, СВОБОДА, ТЪРГОВСКА, ЧЕРКОВНА, ШАБЛИН

НА 23.05.2019 Г. /13:30 - 15:00 Ч./ -  РАДОМИР:   АВТОГАРАТА, АРКАТА, БАЧО
КИРО, ЗАХАРИ КРЪСТЕВ, КРАКРА, МИЛАН ГРЪНЧАРОВ

ОБЩИНА ТРЪН  
НА 20.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  ДОЛНА МЕЛНА:   НУПИ 12
НА 20.05.2019 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ -  ЛЕВА РЕКА
НА 20.05.2019 Г. /13:00 - 16:30 Ч./   НА 21.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч./ -  ДОЛНА

МЕЛНА
НА 21.05.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ -  РЕЯНОВЦИ
НА 21.05.2019 Г. /13:00 - 16:30 Ч./ -  ШИПКОВИЦА
НА 22.05.2019 Г. /09:00 - 12:30 Ч.; 13:00 - 16:30 Ч./ -  БУТРОИНЦИ
НА 23.05.2019 Г. /09:30 - 12:30 Ч.; 13:00 - 16:30 Ч./ -  ВИДРАР
РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПОДНАСЯ ИЗВИНЕНИЯ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ

ЗА СЪЗДАДЕНИТЕ НЕУДОБСТВА ОТ ПЛАНИРАНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ НА
ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЗВЪНЕТЕ НА ДЕНОНОЩНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ 0700
10 010 /НА ЦЕНА СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИЯ ТАРИФЕН ПЛАН ЗА МОБИЛНИ УСЛУГИ НА
ОБАЖДАЩИЯТ СЕ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ СПОРЕД ТАРИФНИЯ ПЛАН КЪМ СТАЦИОНАРЕН
НОМЕР В МРЕЖАТА НА ВИВАКОМ/ ИЛИ ПОСЕТЕТЕ САЙТА WWW. CEZ-RP.BG. МОЖЕТЕ ДА
СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ И ОТ ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕТО „АВАРИИ, ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И
ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ“ НА CEZ-RP.BG, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО
ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА
ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО В РАЙОНА, КОЙТО ВИ ИНТЕРЕСУВА, КАКТО И ЗА ОЧАКВАНОТО
ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАXРАНВАНЕТО.
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Необходимо е да работите в екип, за да не до-
биете славата на "вълк единак". Ще ви се стру-
пат много отговорности, но не се оплаквайте, че
ви е трудно. Шефът ще ви възнагради според зас-
лугите, но това няма да стане светкавично. Но в
любовни отношения, ви чакат солидни награди и

изобилие от чувства. В тази сфера, ще надминете себе си.

Очаква ви труден ден, така че трябва да се
стегнете и станете по-активни. Липсата на ини-
циатива се вижда с просто око, изключете ленос-
тта и безотговорността. Неочаквано решение
ще ви хрумне във финансовата сфера, при съвмес-
тно пътуване с бизнес партньор. В семейния жи-

вот, хармонизирайте нещата.

Интуицията, ще ви помогне днес да решите
множество натрупани проблеми. Но това не озна-
чава, че трябва да лежите и усмихвате щастли-
во. Опитайте се, от рано да предвидите бъдещи
проблеми, както в работата, така и във финанси-
те. Да прогнозирате нещо коренно ново във вашия

личен живот не трябва. Съдбата ще ви поднесе изненада.

Днес трябва да говорите и мислите по-малко,
иначе всички около вас ще се отегчат. Има шанс
да покажете способности, които ще отворят но-
ви пътища в професионалната сфера. В любовта
също трябва да действате по-бързо. Любимия
очаква дела, а не обещания. Грешките във финан-

сите, са в резултат на необмислените ви стъпки.

Може да се запознае не само с интересен, но и
наистина уникален човек. Умът ви ще се разшири
от информацията, която получите по време на
дълъг разговор. Мнозина ще бъдат повишени, ако
не сте много мързеливи и отидете по-рано на ра-
бота. Ярки перспективи се очакват в творческа-

та сфера, хванете вдъхновението.

Не обичате да се бавите, особено когато става
дума за кариера и пари. И днес още от рано сут-
ринта, ще сте активни. Редица изгодни оферти,
може да получите от бизнес партньори. Но не се
хващайте веднага за всичко, което е финансово
изгодно. В любовта, благоволението на съдбата

ще усетят тези, които искрено вярват в нея.

Трябва да предвиждате всичко до най-малкия де-
тайл, за да не се оплетете в грешки и недоразу-
мения. Действайте бавно, а инициатива поемай-
те само в познати дела. С решаването на въпро-
сите от финансов характер ще добиете увере-
ност, но не прекалявайте с инвестициите в биз-

нес начинанията.

Трябва не само да се примирите с обстоятелс-
твата, но и да скриете внимателно своите не-
достатъци. Право напред и нито стъпка назад,
това трябва да е приоритет. Ако знаете цената
си в любовта, това чувство ще бъде безценно. То-
ва е мистерия, която могат да решат само мъд-

реците. Погрижете се за очите и стомаха.

Днес е препоръчително, да се концентрирате
върху важните въпроси. Всичко второстепенно
оставете настрана, то няма да работи. От емо-
ционалното ви настроение, ще зависи атмосфе-
рата в семейството. Що се отнася до новите
проекти, инвестирайте в тях творчество и ху-

мор. Не харчете излишно пари.

Възможно е да изпитате срив и то голям. Вие
все бързате напред, че забравяте за близки, здра-
ве и позитивно отношение. Суетата във финансо-
вата сфера, ще доведе до криза. Разпределете
приходите си така, че част от тях да останат на
почивка, забавления и пътуване. За здравето за-

каляващите процедури и духовните практики, ще са от полза.

В никакъв случай не трябва да слагате парите
на първо място. В противен случай, те ще из-
бягат от вас в неизвестна посока. Също така, в
сърцето си пускайте само онези, които наистина
го заслужават. Отхвърлете всичко отрицателно
и негативно, така ще се почувствате щастливи

хора. Търпение ще ви е необходимо, в общуването с роднини.

Очаква ви прекрасен и продуктивен ден, в който
ще може да внедрите нещо коренно ново. Не заб-
равяйте да си почивате по време на работа, дори
ако тя не е тежка. Една погрешна стъпка в лич-
ния живот и губите. Помнете, че само предпазли-
востта помага на ловеца. Вечерта е предназна-

чена за пътуване, спорт или разходка.
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Шампионите повториха
титлите си

Уникално постижение беше записани
в топ 5 на първенствата на Стария конти-
нент. Всички шампиони от миналия се-
зон защитиха титлите си, което се случ-
ва за първи път в историята.

Манчестър Сити, Байерн Мюнхен, Бар-
селона, Ювентус и Пари Сен Жермен от-
ново стана шампиони съответно на Ан-
глия, Германия, Испания, Италия и
Франция и ще попаднат в първа урна на
следващия жребий за груповата фаза
на Шампионската лига.

Последен до титлата стигна Байерн
Мюнхен, като това е 29-и трофей в исто-
рията му. С най-много спечелени нацио-
нални шампионати е Ювентус - 35. Бар-
селона има 26 титли, Пари Сен Жермен -
8, а Манчестър Сити - 6.

Нови промени
готвят в „Левски”

Промените в Левски няма да спрат са-
мо с назначението на Петър Хубчев за
нов старши треньор на отбора. След
края на сезона се очаква клубът да има
нови шефове.

Известно е, че се водят преговори с
бившия наставник на тима Ратко Доста-
нич. Сърбинът трябва да оглави школата
на клуба. Той е вече е заемал подобна
длъжност в Цървена звезда.

Заговори се, че с ръководен пост на
"Герена" ще се сдобие журналистът
Ивайло Цветков-Нойзи.

Очаква се Левски да има и нов марке-
тингов директор. Пресаташето също ще
бъде сменено.

Преструктурирането на клуба е най-
важната задача, която стои през изпъл-
нителния директор Павел Колев. Шефът
на "сините" заяви, че най-съществената
реформа ще бъде направена след края
на първенството.

„Фенербахче” май се
отказва от Неделев

Турският гранд Фенербахче е близо
до отказване от идеята за привличане
на звездата на Ботев Пловдив Тодор
Неделев.

Изданието Spor Haber твърди, че ръко-
водството на “фенерите” е харесало за
подсилване на лявата зона на атаката
за новия сезон познат по родните тере-
ни играч.Това е миналият през Левски
бразилец Жоазиньо, който в момента е
част от руския Динамо Москва. Той мо-
же лесно да разтрогне договора си и да
се озове във Фенербахче като свободен
агент Неделев, който наскоро поднови
договора си с Ботев, може да бъде
привлечен едва след заплащане на со-
лидна трансферна сума.

Той беше желан и от ЦСКА-София, но
в Борисовата градина се отказаха от не-
го заради високите финансови претен-
ции на пловдивчани. Фенербахче на
няколко пъти праща емисари да гредат
Неделев, които изготвиха положителен
доклад за качествата му, но изглежда
до привличането му няма да се стигне.

Âîëåéáîëèñòèòå íà „Ìèíüîð” ïðîäúëæàâàò
Перничани отиват на следващия етап от квалификациите

В шестия ден от
Седмицата на спорта,
организирана от об-
щина Перник по повод
17 май - Ден на българ-
ския спорт, на новата
100-метрова писта в
двора на ПГЕМП "Хр.
Ботев" се проведе ле-
коатлетическа над-
превара за момчета и
момичета 5-6 и 7-8
клас. Събитието пре-
мина при отлична ор-
ганизация, като с не-
го община Перник се
включи в и ициатива-
та на Българска асо-
циация спорт за всич-
ки /БАСВ/ за отбеля-
зването на Светов-
ния ден на предизви-
кателството. 120
млади атлети от 9
училища на терито-
рията на общината
премериха сили в
спринта на 100 м.Ели-
ца Росенова от СУРИ-
ЧЕ "Д-р П. Берон" спе-
чели бягането при мо-
мичетата 5-6 кл. Сре-
бърна медалистка

Юношите младша
възраст на волей-
болния „Миньор”
заслужиха правото
да продължат в
следващия етап от
шампионата на Бъл-
гария след изиграва-
нето на мачовете
от зоналния етап на
първенството.

Перничани спече-
лиха първата си сре-
ща срещу отбора на
„Хебър” с 3:0.

В следващите два
мача младите ми-
ньорци отстъпиха с
по 0:3 съответно на
„Марек Юнион Ивко-
ни” и „Люлин”.

Дупничани се кла-
сират на първо
място в групата и
отиват директно на
финали. „Миньор” и
„Люлин” ще продъл-

Лекоатлети се състезаваха на новата писта в Минния
стана Елица Любенова
от Х ОУ "Ал. Констан-
тинов", бронзът спе-
чели Цвети Иванова
от ОУ "В. Левски". При
момчетата най-бърз,
бе Габриел Алексан-
дров от ОУ" Св. Св.
Кирил и Методий", с.
Драгичево, следван
от Васил Николаев от
СУРИЧЕ "П. Берон" и
Атанас Несторов от
ОУ "Св. Иван Рилски
".При момичетата 7-8
клас шампионка в
спринтовото бягане
стана Виктория Ива-
нова от Х ОУ "Ал. Кон-
стантинов". Сребър-
но то отличие отиде
при Анна-Мария Тодо-
рова от Драгичево,
трета остана Силвия
Стойнев от ПГТС"
Арх. Й. Миланов". При
момчетата, спринто-
вото предизвикателс-
тво спечели Явор Бла-
гоев от строителна-
та гимназия, а сребро-
то и бронзът отидо-
ха в актива на IХ ОУ

"Т. Ненков" в ръцете
на Дарик Георгиев и
Здравко Крумов. Наг-
радният фонд включ-
ваше комплект медали
от 1-во до 3-то

Страницата подготви Яне Анестиев

жат в следващия
етап на квалифика-
циите.

„Момчетата се
представиха като
единен и можещ от-
бор и се надяваме на
бъдещи техни побе-
ди. Надяваме се мла-
дите волейболисти
да покажат и да раз-
гърнат своите ка-
чества, и да демонс-
трират добрата си
техника, споделиха
от ръководството
на спортния клуб”.

Все още не е ясно
кога ще се играе
следващият квали-
фикационен турнир
и кой ще бъде дома-
кин. Това ще опреде-
ли Българската фе-
дерация по волейбол
в близките няколко
дни.

Цветан Соколов стана европейски шампион
Националът Цве-

тан Соколов и него-
вият Кучине Лубе
(Чивитанова) вдигна-
ха трофея в най-прес-
тижния евротурнир
- Шампионската лига.
Шампионите на Ита-

лия се наложиха над
Зенит (Казан) с 3:1
(16:25, 25:15, 25:12,
25:19) в суперфинала,
изигран в "Макс Шме-
линг Хале" в Берлин.

Така бе прекратена
четиригодишната

доминация на руския
гранд.

Соколов бе на топ
ниво, като се разписа
със 17 точки (2 аса, 4
блокади) и бе топреа-
лизатор.

Диагоналът реали-

зира и победната
точка в мача за
25:19. Йоанди Леал
приключи с 15 точки
(5 аса, 1 блокада), 14
добави Османи Хуан-
торена (2 блокади) и
бе отличен за най-по-

лезен състезател
(MVP).

За Зенит Ървин Нга-
пет се отчете с 14
точки (3 аса, 1 блока-
да), Мат Андерсън за-
върши с 12 точки (1
ас, 2 блокади).

място и грамоти
от1-во до 6-то
място.Съорганиза-
тор на проявата бе
новоучредения в Пер-
ник спортен клуб по

лека атлетика "НИК-
НАП" със съдействие-
то на Превантивно-
информационния цен-
тър към община Пер-
ник.
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Това съветва директорът на ГД "Национална полиция" Христо Терзийски

КАК СЕ АСФАЛТИРА ПО
ВРЕМЕ НА ДЪЖД В ПЕРНИШ-
КО. ОТДАВНА ЗНАЕМ КАК.
ПРОСТО СЕ АСФАЛТИРА. Тия

дни обаче темата стана почти международна за-
ради будни граждани, които се активизирали ка-
то спящи клетки точно по време на дъжд. Пътят
между Драгичево и Рударци отдавна плаче за
ремонт и точно когато го подхванаха, дъждът
сложи прът в колелото на историята. И будните
граждани. Вой до Бога. По-точно - вой до кмета
на Перник, който в случая изпълни ролята на
Началника горе и разпореди на колегите си от
Драгичево и Рударци като същински опълченци
да бранят с телата си пътната отсечка от попъл-
зновенията на валяка. /Понеже живеем в мото-
ризирани времена, един от тях направи това не
с тялото, а с личната си кола/. И заваляха едни
хубави снимки като при напоителен пролетен
дъжд. Акцията "Дъжд и асфалт" се превърна в
кауза. Може и предизборна да е, обаче е кауза.
Ако не ни лъже паметта, това е единствената до-
сега подобна мащабна изява на кметско непод-
чинение срещу това, което по принцип кметове-
те най-много обичат - асфалтиране на улици. В
дъждовната суматоха някой се опита да припом-
ни, че не е важно дали вали дъжд, или сняг,
важното е гаранцията на асфалта, която е пет го-
дини. Кой обаче да го чуе? При нас е важен ефе-
ктът от медийната изява. А за още по-ефектно,
да вземат утре и да забучат на тоя участък една
табела като ония по европрограмите :"Този път
бе асфалтиран по време на дъжд". И туристи мо-
гат да се привлекат...

В ЯРДЖИЛОВЦИ ВОДНИЯТ ЦИКЪЛ Е
ДВЕ ТРЕТИ НА ЕДНА ТРЕТА. ИЛИ ДВЕ НА
ЕДНО, АКО СЕ ПОЛЗВА СПОРТНА ТЕРМИ-
НОЛОГИЯ. В името на спорта протестиране оня
ден едната трета излезе на спонтанен протест
срещу безводието. Протест справедлив по прин-
цип - какъв е този проект за водоснабдяване,
който дава вода на две трети от селото, а остана-
лите са оставени на изчакване, като на доизжив-
яване. Не е ли кофти да гледаш как в съседната
улица комшиите си поливат на воля градината и
си мият колата през ден, даже басейнче за-
мислят да копнат за децата, а ти да влачиш ко-
фите от бунара и да се къпеш като баба си с кан-
чето над легена? Не само е кофти, но е ядовно.
Ярджиловският протест обаче срещна яростен
контрапротест от общинската власт. Която им ги
наказа едни, да те е срам втори път да протести-
раш. Не само че имат вода за сефте след турско-
то робство. Че даже водомери нямат, и това им
каза. /Къде го има това в България?/ И за двата
етапа на проекта им каза. И ги обяви за неблаго-
дарници и скандалджии. Дали обаче ярджилов-
ската работа е само ярджиловска?

Любомира ПЕЛОВА
Младите шофьори

трябва да се учат да
шофират всеки ден и
да шофират с отго-
ворност.

Такъв апел отпра-
ви директорът на
Главна дирекция "На-
ционална полиция"
главен комисар Хрис-
то Терзийски по вре-
ме на официалното
откриване на финал-
ното състезание
"Най-добър млад шо-
фьор на България
2019 г.".

По думите му уча-
стието във финал-
ния етап на състеза-
нието за най-добър
млад шофьор не зна-
чи, че младите ста-
ват най-добрите шо-
фьори, а напротив -
трябва да продъл-
жат да се учат как
да шофират всеки
един и да шофират с
отговорност.

На свой ред пред-
седателят на Аге-
нцията по пътна бе-
зопасност Малина
Крумова коментира,
че младите шофьо-
ри трябва да бъдат
амбицирани да се
у с ъ в ъ р ш е н с т в а т ,
когато шофират, да
пазят себе си и се-
мейството си на
пътя. По думите й
трябва да се напра-
ви, така че пътища-
та да бъдат по-безо-
пасни и всички ние
да опазим живота

Крадец на "Москвич"
се изправя пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
4 5 -

г о д и -
ш е н
ще от-
говора
з а
к р а ж -
ба на
а в т о -
мобил.

Прес-
тъпле-
нието е

извършено през месец май миналата годи-
на, когато от пред блок на улица"Юрий Га-
гарин" в пернишкия квартал "Изток" бил от-
краднат лек автомобил "Москвич".

В резултат на непрекъснатата работа и
проведените множество действия по раз-
следването е привлечен като обвиняем 45-
годишен перничанин. Работата продължава
съвместно с Районна прокуратура - Перник.

си.
Крумова призова

младите хора, които
един ден ще станат
родители, да преда-
дат знанията и уме-
нията си по пътна
безопасност и на де-
цата си.

"Всички ние сме от-
говорни на пътя и
трябва да толерира-
ме участниците в
движението, защото
всички на пътя имат
право да бъдат там
и ние трябва да бъ-
дем отговорни към
тяхното поведение",
посочи бившият
зам.-министър на ре-
гионалното разви-
тие и благоустрой-
ството.

Тя подчерта, че до-
бър шофьор не се
става по рождение, а
по обучение.

От своя страна
кандидатът от ГЕРБ
за евродепутат Ан-
дрей Новаков призо-
ва младите шофьори
да превърнат авто-
мобила в продълже-
ние на себе си и да
знаят, че каквото и
да се случва с авто-
номните автомоби-
ли, човекът винаги
ще бъде на централ-
но място. Новаков
изтъкна, че винаги
уменията на водачи-
те имат значение
как ще пристигнат
там, закъдето са
тръгнали.

Водещите и моде-
раторите на съби-

тието заявиха, че
всички млади уча-
стници до 26-годиш-
на възраст могат да
участват в инициа-
тивата "Най-добър
млад шофьор", коя-
то има за цел насър-
чаване на пътната
безопасност.

Кампанията стар-
тира с теоретичен
изпит, а най-добри-
те 30 се класираха за
практическия изпит.
У ч а с т н и ц и т е
трябва да имат ми-
нимум 5-годишен
стаж зад волана и да
нямат влезли в сила
наказателни поста-
новления или фишо-
ве.

Класиралите се
имаха за цел да пре-
минат през хлъзгав
участък от пътя с
износени гуми, смяна
на гуми, оказване на
първа помощ и пар-
киране.

Младите шофьори
трябва да покажат
знания и умения за
безопасно шофиране,
както и реакции в
случай на автомо-
билна катастрофа.

Голямата награда
за най-добрият млад
шофьор е една годи-
на безплатно шофи-
ране на чисто нов
автомобил.

За смелите млади
шофьори, достигна-
ли до финала могат
да получат още мно-
го вълнуващи награ-
ди.

Четири месеца затвор за
шофьор, карал  без книжка
Любомира ПЕЛОВА

Съдът е одобрил
споразумение, склю-
чено между Районна
прокуратура - Радо-
мир и защитата на
подсъдимия Х.И., об-
винен за извършено
от него престъпле-
ние по чл. 343в, ал. 2
от Наказателния ко-
декс.

Той се е признал за
виновен за това, че
около 22 часеа на 26
април тази година,
на улица "Отец Паи-
сий" в Радомир, е уп-
равлявал лек авто-
мобил без шофьор-
ска книжка.

Два месеца по-рано
му е било връчено
наказателно поста-
новление на начални-
ка на районното уп-
равление на МВР  в

Костинброд за уп-
равление на мотор-
но превозно средс-
тво без съответно-
то свидетелство.
Въпреки това, в ед-
ногодишния срок от
наказването му по
а д м и н и с т р а т и в е н
ред, неправоспособ-
ният шофьор отно-
во си позволил да

61-годишен за втори път
краде в голям магазин

Любомира ПЕЛОВА
61-годишен мъж е задържан за кражба

от голям магазин в Перник.
Сигнал за извършеното престъпление е

подаден на тел.112 в четвъртък, около 14
часа. Служители от магазина сигнализира-
ли, че след касова зона са задържали мъж,
който се опитал да открадне алкохол и дру-
ги стоки за лично ползване. Пристигналите
на място полицаи установили самоличнос-
тта на 61-годишен мъж от Перник. Изяснено
е още, че и на 10 май той също откраднал
стоки от магазина. Започнато е досъдебно
производство и работата продължава.

Фин пясък във
въздуха до 23 май

Любомира ПЕЛОВА
Облак от фин пясък е обхванал България,

Сърбия, Гърция и други балкански държа-
ви. Финият пясък идва от пустините в Се-
верна Африка. По данни на Гръцката метео-
рологична служба атмосферата над страна-
та ни от няколко дни е наситена с този прах.

Очаква се в следващите дни концентра-
цията да се увеличи, а обхватът на запра-
шената територия да се разшири на север
чак до Полша и Германия, както и на севе-
роизток към Украйна.

Прогнозата е облакът да се оттегли след
23 май.

На този етап станциите за измерване на
чистотата на въздуха на Изпълнителната
агенция по околна среда у нас не отчитат
опасни стойности на фините прахови части-
ци. Въпреки това, видимостта е намалена.

По равните открити повърхности се вижда
прах, а ако завали, дъждът ще е кален.

С Р Е Щ А
на випуск 1979 год.

ПМГ “Христо Смирненски”
на 08.06.2019г. събота

в ресторант “Двореца”
от 19 часа

за контакти
тел: 0878362203

шофира автомобил.
На подсъдимия е

наложено наказание
от четири месеца
"лишаване от свобо-
да" при първонача-
лен "строг" режим
на изтърпяване.

Определението на
съда има последици-
те на влязла в сила
присъда.
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