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присъства кметът
Вяра Церовска и екипъ-
т й, народният пред-
ставител д-р Алексан-
дър Александров , облас-
тният управител Ире-
на Соколова, кметът на
квартал "Изток" Емил
Костадинов , председа-
телите на национално-
то и местно ръководс-
тво на Съюза на слепи-
те - Васил Долапчиев и
Асен Алтънов, както и
десетки граждани и
журналисти.

Кметът Вяра Це-
ровска изрази дълбо-
ките си съболезнова-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.66 лв.
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† Въведение
Богородично

Интелект  - 076/ 67 09 00  Кали Консулт - 0898 62 06 96

Габи М                    - 076/ 60 13 15   Пернишки имоти - 0888 22 26 56

Орел - 0898 94 56 94  Ива - 076/ 60 13 38

Симеон Д              - 076/ 60 26 26    Тера Булгари         - 0884 32 47 03

България
ликува?

Това, което ни причини Гришо, е нечо-
вешко. Просто не се издържа. А онова,
което направиха с нас коментаторите,
е нарушение на основните ни човешки
права. Вече онемяхме от цунамито хва-
лебствия. Даже не можем да се владеем.
Разбиха ни сънищата. Шофьорите ка-
рат разсеяни. Учениците не внимават в
час. Пенсионерите забравиха датата за
пенсия. Цяло Хасково са братовчеди на
тенисиста. Бойко Борисов го спомена в
лекцията си в УНСС.

Българският език се оказа беден да из-
рази емоциите. "България ликува!" е
най-неемоционалната словесна бухалка,
която ни се стовари на главите. Теле-
визиите не говорят, просто крещят.
Щом си българин, значи си длъжен да се
гордееш, да пищиш като луд и да припа-
даш пред образа на победителя от Лон-
дон. Гришо е България, България е Гри-
шо! Никой няма право на друго мнение.
Иначе е отцеругател, престъпник, зло-
бар, темерут, тъмен балкански субект,
безбожник, доносник на Държавна си-
гурност и комунист.

От вчера "България ликува!". Ако ут-
ре Гришо падне, ще видим ли заглавие
"България потъна в траур"? Нали "Гри-
гориадата" трябва да продължи. Дока-
то не обхване 80 процента от народа.

Валентин ВАРАДИНОВ

-30 / 80

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0887 884 095

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

В централния храм "Св.Иван Рилски" бе отслужена литургия, на която десетки запалиха свещичка
Любомира ПЕЛОВА

Перник сведе глава в
памет на жертвите за-
гинали в тежката ка-
тастрофа край ловеш-
кото село Микре.  "Не-
ка се молим за душите
на нашите съгражда-
ни, а на нас живите
Господ да ни даде
здрав разум, за да не
съжаляваме за дей-
ствията си" - тези ду-
ми изрече отец Борис
на литургията в цен-
тралния пернишки
храм "Св. Иван Рилски"
в памет на загиналите.

На църковния ритуал

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

ния към близките и
роднините на загина-
лите в тежката ка-
тастрофа край Ловеч.
Тя не скри ужаса , кой-
то е видяла. Перник е
почернен, на вчераш-
ният ден бе обявен за
траур на територия-
та на общината, от-
менени бяха всички
увеселителни мероп-
риятия и тържества.

"Все още не мога да
приема загубата на
нашите невинни съг-
раждани.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2018 ГОДИНА!
Това можете да направите в

пощенските станции, редакцията на
в."Съперник" и фирма "Доби прес"

♦♦♦♦♦товарни превози
♦♦♦♦♦скални материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна
    механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

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

dlv.si@abv.bg

Наглец, карал без книжка
и дрогиран, застава на съд

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е привлечен като обвиняем

за шофиране на автомобил без книжка и
след употреба на наркотици.

На 28 септември тази година, на улица
"Юрий Гагарин" в пернишкия квартал "Из-
ток" бил проверен лек автомобил "Ауди
А3", шофиран от 36-годишният К.Н. от об-
ластния град. Било установено, че той уп-
равлява возилота в едногодишният срок на
отнетото му по административен ред свиде-
телство за правоуправление и след употре-
бата на марихуана.

Мъжът ще отговаря по чл.343 "В" и "Б" от
Наказателния кодекс и работата продължава
съвместно с Районна прокуратура - Перник.

На страница 2

31-годишният Цветан
Иванов е убиецът на Роберт
Любомира ПЕЛОВА

Убийството на 25-
годишният пернишки
наркодилър Роберт Ве-
личков е разкрито,
съобщи снощи в Пер-
ник говорителят на
Главния прокурор Рум-
яна Арнаудова. Тя прис-
тигна в миньорския
град заедно с Главния
секретар на МВР Мла-
ден Маринов и Христо
Терзийски - директор
на Главна дирекция "На-
ционална полиция".

Разстрелът на Ро-
берт бе извършен на
15-ти ноември тази

година, близо до кафе
"Малибу" в областния
център, около 3 часа
през нощта. Убиецът
е 31-годишният Цве-
тан Иванов, който е
от Плевен, но живеел
в Перник, без официал-
на адресна регистра-
ция. Произведени са
били пет изстрела,
единият от които
контролен, съобщи
Румяна Арнаудова.
Причината за смър-
тта е тежка кръвоза-
губа, причинена от
множеството  огнес-
трелни нарявания по

главата и тялото на
жертвата. Оръжието
на убийството е пис-
толет, който е бил не-
законно притежаван.

МВР обявява Цветан
Иванов за общодържав-
но издирване, а проку-
ратурата е издала ев-
ропейска заповед за за-
държане, тъй като е
установено, че още на
следващия ден след
убийството Цветан
Иванов е напуснал Бъл-
гария в посока Сърбия,
уточни Арнаудова.

На страница 12
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В централния храм "Св.Иван Рилски" бе отслужена литургия, на която десетки запалиха свещичка

От първия момент,
в които разбрахме за
трагедията, ние се
включихме и се опи-
тваме да помогнем с
отношение и да бъдем
до тях. Лично отидох
в ловешката болница
и заварих пострадали-
те преди да бъдат
транспортирани , го-
ворих с тях , говорих с
част от близките им"

, с тези думи изрази
тъгата си кметът.

Придвижването на
телата на загиналите
стана чрез пернишки-
те траурни агенции,
които проявиха съп-
ричастност към тра-
гедия на своите съг-
раждани. Община Пер-
ник обезпечи погребе-
нията, на почернени-
те семейства ще бъде
отпусната еднократ-
на помощ по 325 лв.

В ПГИ - Европейска седмица
на професионалните умения

Светла ЙОРДАНОВА
Европейска седмица на професионални-

те умения се провежда тази седмица в
Професионалната гимназия по икономика
в Перник. Днес в училището се провежда
панаир на професионалните умения, в кой-
то ученици ще демонстрират умения при
работа в учебно-тренировъчни фирми, ще
има и демонстрация на асемблиране на
компютърна система.

В школото организират и информацион-
ни дни на професиите, като чрез табла и
презентации ще бъдат представени изуча-
ваните  професии в училище. В дните на
отворени врати на учениците в гимназията
ще гостуват директорът на ОББ Андрей Та-
кев и Георги Георгиев- представител на
"Инс брокер България".

Миналата седмица в ПГИ-Перник се про-
веде Световната седмица на предприема-
чеството. В деня на професиите учениците,
участващи в конкурса за рисунка на тема
"Моят бъдещ бизнес" представиха своите
рисунки, след което се проведе среща с
представители на бизнеса, на която те раз-
казаха на учениците как са стартирали
своя бизнес, какви трудности са срещна-
ли, какво е необходимо, за да си успешен
в професията.

Нови такси за разрешителните
за индивидуален лов

Силвия ГРИГОРОВА
Таксата за групов лов на дива свиня и в

категориите за групов лов на местен дре-
бен дивеч се запазва, решиха участниците
в петото за тази година заседание на Лов-
ния съвет. Това информираха от Минис-
терството на земеделието, храните и гори-
те.

Промяна обаче ще има в разрешителни-
те за някои категории индивидуален лов,
тъй като не са актуализирани в последните
години и не са съобразени с реалните раз-
ходи за отглеждане на дивеча.

Така разрешителното за индивидуален
лов на дива свиня става 50 лв., за глухар -
200 лв., за благороден елен - 200 лв., за
елен лопатар и муфлон - 100 лв., за сърна -
80 лв. и за други - 50 лв. В категорията гру-
пов лов на дива свиня остава 60 лв.

В категориите индивидуален лов на мес-
тен дребен дивеч и на мигриращ и водоп-
лаващ дивеч се променят на 10 лв. Остава
таксата от 5 лв. в категориите за групов
лов на местен дребен дивеч, мигриращ и
водоплаващ.

С десет лева поскъпва годишната вноска
за стопанисване на дивеча за следващата
година - 60 лева.

Минималните цени за продажба на жив
дивеч за разселване от районите на дър-
жавните ловни стопанства и дивечовъдни
участъци, стопанисвани от горските сто-
панства за 2018 г. се запазват и остават съ-
щите като миналата година.

От ръководството на Изпълнителна аге-
нция по горите подчертават, че се прилага
строг контрол при организирането и про-
веждането на ловните излети и припомнят
на ловците да спазват правилата за безо-
пасност.

"Днес ще открием
банкова сметка към
БЧК и ще я дадем на ме-
диите, за да се стигне
до всички , които има-
т отношение и искат
да помогнат на пос-
традалите , тъй като
процесът на възста-
новяване ще бъде дъ-
лъг и сложен", комен-
тира Вяра Церовска.

Ден по-рано бе от-
служен молебен за въз-
поменание на жертви-

те от пътнотран-
спортните произшес-
твия и в памет на за-
гиналите край село
Микре. Така Перник се
присъедини към све-
товната инициатива-
та на ООН в памет
на жертвите на вой-
ната по пътищата.
По време на службата
бяха споменати и жер-
твите от тежката
катастрофа край село
Микре, отнела живо-
та на 9-има пернича-
ни. На молебена при-
състваха заместник
областният управи-
тел Иво Иванов, пред-
седателят на облас-
тната структура на
БЧК Наташа Минева,

Бюджетите на училищата според
качеството на образованието

Светла ЙОРДАНОВА
Бюджетите на училищата ще зависят и

от качеството на образованието и резулта-
тите. Такъв компонент ще бъде разработен
през следващата година и ще влезе в сила
от учебната 2018/ 2016 г.

Броят на учениците ще има все по-малко
значение в сформирането на бюджетите,
каза зам. - министърът на образованието
Деница Сачева.

Тя заяви още, че в рамките на председа-
телството на България на Съвета на ЕС ще
бъде направено предложение за започва-
не на европейска пилотна инициатива за
проследяване обучението на децата, които
мигрират с родителите си в други европей-
ски страни. Към подобна инициатива вече
са проявили интерес страни като Испания,
Португалия и Унгария.

Сачева припомни, че 17 297 деца са запи-
сани отново в образователната система и
посещават детска градина или училище, в
следствие на работата на екипите по меж-
дуинституционалния механизъм.

Очаква се недостиг на
кадри във всички сфери
Светла ЙОРДАНОВА

В следващите десе-
тина години се очаква
огромен недостиг на
работна ръка във
всички сфери. Ще има
най-вече необходи-
мост на хора със сред-
но професионално об-
разование, затова ще
настояваме за увели-
чаване броя на учени-
ците в професионал-
ните паралелки. Това
коментира просвет-
ният министър Краси-
мир Вълчев.

За да се стимулират
учениците, ще се уве-
личат стипендиите, а
в бюджета за следва-
щата година са заложе-
ни 3 млн. лева за допъл-
нително финансиране

на паралелки за придо-
биване на професии с
най-голям недостиг на
пазара на труда.

"Проблемът в про-
фесионалното образо-
вание е това, че ста-
на по-непрестижна оп-
ция. Много малко ро-
дители насърчават
децата си да се вклю-
чат в професионално-
то образование", Каза
още Вълчев.

По отношение на
дуалното образование
министърът посочи,
че се използва опитъ-
т и финансовата под-
крепа на швейцарско-
то посолство. "Средс-
твата, които имаме,
са достатъчни. Раз-
ширяваме броя на уче-

ниците, които са
включени в дуална
форма на обучение, но
това зависи от ак-
тивността на гимна-
зиите и от ученици-
те да се включат в
такава дуална форма",
каза още Вълчев.

По думите му МОН
е готово за промени в
нормативната уредба
или отпускане на бю-
джетни средства с
цел разширяване на
дуалното образова-
ние. С негова помощ
ученици от професио-
нални гимназии придо-
биват опит в реална
среда и така излизат
на пазара на труда с
по-добри познания за
своя занаят.

служители на облас-
тна администрация
Перник, представите-
ли на транспортни
фирми от областта и
граждани. След служ-
бата заместник облас-
тният управител
призова всички шо-
фьори да бъдат по-
внимателни на пътя,
защото трагедията
след едно подобно
произшествие е нео-
писуема, както за пос-
традалите, така и за
семействата им и
всички около тях.

За съжаление във ве-
черните часове поред-
ното ПТП отне още
един човешки живот
в Перник.от страница 1

Съд за опит за кражба
Любомира ПЕЛОВА

46-годишният  С.Р. застава пред съда за опит за кражба.
Престъплението е извършено на 18-ти ноември тази година, когато

служители на частна охранителна фирма алармирали полицията, че
е разбит ресторант в пернишкото село Рударци и е направен опит да
бъде открадната моторна лодка. Гардовете задържали извършителя.
Пристигналите на място служители на Второ районно управление на
МВР бързо го идентифицирали. Оказало се, че това е техен стар
"клиент" - 46-годишният С.Р. от съседното село Драгичево е имал
вземане-даване със служителите на реда и с други кражби. Изтърп-
явал е и ефективни наказания.

Сега той е привлечен е като обвиняем и му е наложено прокурор-
ско задържане за срок до 72 часа. Ще му се иска и най-тежката
мярка за неотклонение - постоянен арест.

Работа продължава съвместно с Районна прокуратура - Перник.
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Тя е заради обществената поръчка в транспорта

„Части от цялото“
в Галерия „Кракра“

Светла ЙОРДАНОВА
Художникът Цветелина Стефанова откри са-

мостоятелна изложба в Перник. Подредена е в
галерия „Кракра” с мото „ЧАСТИ ОТ ЦЯЛОТО
2”, сборна е и съчетава творби от следните те-
матични изложби: „Посоки”, „Пластове”, „От-
печатъци”,„Истории”, както и няколко платна
по поезията на Пабло Неруда.

„Посоки”: Живопис, вдъхновена от древнос-
тта, но с идея за съвременно, модерно излъч-
ване – 2004 г./галерия“Ракурси“, София.

„Пластове”: Платната са правени по време
на тримесечна стипендия в Страсбург и са на-
ситени с писменост, керамика, пластика и сим-
воли – 2005 г.

„Отпечатъци”: Самостоятелна изложба в га-
лерия “ Ракурси“/София – изложбата изследва
допира на материалния свят върху платното –
2006 г..

„Истории”: Самостоятелна изложба в „Le
Petit Salon“/София – истории с морета и човеци,
любови и предателство, гняв и изкушение вът-
ре в нас – 2013 г.

По П. Неруда: Невероятна поезия за любов,
люшкана от любов до скръб и обратно……и
как би изглеждал този многопластов разказ
на платно.

Цветелина Стефанова е родена през 1978 г. в
Габрово.

Завършва начално училище за изкуства в
Габрово, художествена гимназия в Казанлък и
през 2002 г. – живопис във Великотърновския
университет.

Има самостоятелни изложби в Стара Загора
и Трявна и участия в общи изложби в София,
Велико Търново, Стара Загора, Габрово, Пле-
вен и Перник.

Отличена е с награда за живопис за 2001 г.
на Университета във Велико Търново и награ-
дата на “Lion’s Club” – Австрия на ХVI-то Биена-
ле на хумора и сатирата в Габрово – 2003 г.

През 2004 г. – След силния старт на първата
й самостоятелна изложба „Посоки” в галерия
„Ракурси”, за Цветелина последват изяви в
Швейцария, Австрия и Франция

През 2005 г. участва в Балканското квадри-
нале на живописта в Стара Загора; през м. ап-
рил участва в изложбата “България в женски
род” в Ню Шател, Швейцария; м. май – уча-
стие в ХVII Биенале на хумора и сатирата в из-
куството – Габрово; юни – октомври – стипен-
диант на Асоциацията за модерно изкуство /
CEAAC/ в Страсбург, Франция.

През 2006 г. – самостоятелна изложба „Отпе-
чатъци” в галерия „Ракурси”.

През 2016 г. – участва в Международния
пленер „Арт студио Рударци 2016”.

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият мини-

парламент ще заседа-

ва днес извънредно.
В дневния ред на

сесията, насрочена

за 14 часа, има една
единствена точка -
откриване на проце-

дура за възлагане на
обществена поръчка
с предмет “Общес-
твен превоз на път-
ници по автобусни
линии от утвърде-
ните общинска, об-
ластна и републикан-
ска транспортни
схеми по обособени
позиции”.

Местният законо-
дателен орган ще за-
седава, след като
превозвачите декла-
рираха, че кметът
Вяра Церовска е об-
явила обществената
поръчка без решение
на Общинския съ-
вет, в нарушение на
Закона за автомо-
билните превози, а
г р а д о н а ч а л н и к ъ т

Пострада тежко водач на АТВ
Любомира ПЕЛОВА

21-годишен младеж
е пострадал тежко
при шофиране на АТВ.

На 19 ноември, око-
ло два часа след полу-
нощ, от ЦСНМП –
Перник е получен сиг-
нал, че при тях е
приет 21-годишен
младеж, който е с
тежки травматични
увреждания. Органи-
те на реда идентифи-

Студенчанин на съд
заради дрога

Любомира ПЕЛОВА
Студенчанин ще бъде съден за притежава-

не на наркотични вещества.
Преди около месец служители на Второ

районно управление на полицията в Перник
провели специализирана полицейска опера-
ция. Органите на реда претърсили дома на
25-годишният С.М. в пернишкото село Студе-
на и обискирали младежа. В сградата и дре-
хите му били намерени и  иззети над 8 грама
марихуана. Привлечен е като обвиняем и ра-
ботата по случая продължава.

цирали момчето и ус-
тановили, че е пре-
търпял инцидент с
АТВ. Машината е
открита в дере в
пернишкия квар-
тал „Калкас“. Има
данни, че преди да
се качи на мотор-
ното превозно
средство младежа
е употребил алко-
хол.

Започнато е до-

съдебно производс-
тво и работата про-
дължава.

Трима пияни и един дрогиран
шофьор пипнати през уикенда

Любомира ПЕЛОВА
Четири бързи производства са започ-

нати през почивните дни.
Миналата нощ, около 00,50 часа, в

брезнишкото село Гигинци бил прове-
рен лек автомобил „Рено Меган“, уп-
равляван от 57-годишния местен жител
С.В. При изпробването му с техническо
средство за алкохол били отчетени 1,67
промила. Мъжът отказал кръвна проба
за химичен анализ и бил задържан за
24 часа с полицейска заповед.

Батановчанин пък завчера през нощта
е хванат да кара кола пиян и след упо-
требата на наркотици. Радомирски поли-
цаи проверили лек автомобил „Мерце-
дес“, шофиран от 29-годишният Д.Б.
Немската машина била спряна улица
„Дупнишка“ в Радомир. При изпробва-
нето на жителя на Батановци с техни-
ческо средство за алкохол и наркотици
били отчетени 1,25 промила алкохол в
кръвта и употребата на амфетамин. Мла-
дият мъж отказал кръвна проба за хи-
мичен анализ и бил задържан за 24 ча-
са с полицейска заповед.

Още един водач, този път перничанин,
си е позволи да шофира дрогиран – под
въздействието на канабис, съобщиха от
полицията. Контролът бил осъществен
на 18 ноември, около 16 часа, на ул.
„Бучински път“ в областния град. Бил
проверен „Фолксваген Голф“, управл-
яван от 25-годишния К.В. Тестът му за
наркотици показал, че шофира след
употреба на канабис. Задържан е за 24
ч. с полицейска мярка.

С 1,79 промила алкохол в кръвта е уп-
равлявал автомобила си 25-годишният
К.Е. от Перник. Младежът бил проверен
на ул. „Бяла Слатина“ в областния град
на 18 ноември. Отказал кръвна проба за
химичен анализ и бил задържан за 24 ч.

Столичният и общинският инспекторат
в Перник си свериха часовниците
Любомира ПЕЛОВА

Служители на Сто-
личния инспекторат и
Общинския инспекто-
рат в Перник обсъжда-
ха актуални теми, ка-
саещи институциите,
и образно казано, си
„свериха часовника“ по
определени проблеми.
Диалогът се проведе в
Общинската база в Ру-
дарци в рамките на ед-
нодневен семинар.

Старт на форума да-
доха  кметът на Общи-
на Перник Вяра Церов-
ска и шефката на Сто-
личния инспекторат
Веска Георгиева. В се-
минара взеха участие и
зам.кметът Владислав
Караилиев и секре-
тарят на общинската
администрация Радос-
лава Манова. 

 „Перник е най-близко
разположения град  до
столицата, което ни
прави особена дести-
нация , а ние си имаме и
своите вътрешни
проблеми , затова
всичко което можем да
почерпим като опит
от вас, ще е изключи-

телно ценно за Общи-
ната „, сподели Вяра
Церовска и изказа бла-
годарност за добрите
взаимоотношения

„Предизвикателс-
твата са големи и се
надявам от тази сре-
ща  да почерпим опит,
за да подобрим взаи-
моотношенията с
гражданите и нивото
на обслужване в Перни-
к“, посочи кметът.

„Семинарът  беше 
продиктуван от много
обстоятелства, за  да
бъдат  стиковани уси-
лията ни при зимното
поддържане на тери-

торията, както и с
председателството
на България на Съвета
на ЕС.

Нашите гости ще
посетят различни
точки в страната ни“,
заяви Веска Георгиева.  
В рамките на семинара
беше направена презен-
тация как се контроли-
ра електронно работа-
та на сметопочиства-
щите и сметосъбира-
щи фирми. Беше обсъ-
дено управлението  и
контрола на строи-
телните отпадъци и
работата с организа-
циите.

оттегли миналата
седмица обявената
поръчка,за да се ту-
шира ескалиралото
напрежение в града и
оспори твърдения-
та на превозвачите
за незаконност.

Превозвачите не
отстъпиха от пози-
цията си, обявиха и
протестно шествие
за вчера, което бе
отменено заради ра-
зигралата се трлаге-
дия край ловешкото
село Микре, при коя-
то девет души загу-
биха живота си. 20-
ти ноември бе об-
явен от градоначал-
ника и за ден на
траур в община Пер-
ник.

Да помогнем на
почернените семейства!

Вчера официално бе обявена
дарителска сметка за постра-
далите незрящи граждани на
Перник при пътния инцидент

край село Микре, Ловешко. Перничани не-
веднъж са подавали ръка на страдащите.
Да го направим и сега! Защото трябва да
бъдем заедно в бедата!

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG64UNCR9660 1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
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Подадените документи  „отлежават” вече пет години

ЧЕЗ Електро призовава за
разумно потребление на ток

СилвияГРИГОРОВА
С понижаването на температурите в пос-

ледните дни потреблението на електрое-
нергия се повиши. Броят на домакинства-
та в България, които се отопляват на еле-
ктричество, е значително по-висок от този
в останалите страни от Европейския съюз.
Статистиката показва, че през зимата кон-
сумацията на електроенергия отбелязва
ръст от 30-40% спрямо потреблението
през септември. Това, разбира се, се от-
разява и върху размера на месечните
фактури.

Тъй като консумацията е основен фак-
тор при формиране на сметката за ток,
„ЧЕЗ Електро България“ АД призовава
към разумно потребление и прилагане на
мерки за енергийна ефективност.

Санирането на жилището ни, изключва-
нето на електроуредите, които не се пол-
зват, изборът на уреди с висок енергиен
клас са мерки, които се изплащат сравни-
телно бързо и освен до намаляване на ме-
сечните сметки за ток, водят и до повиша-
ване на комфорта в дома.

„ЧЕЗ Електро България“ АД от няколко
месеца предлага на клиентите си еле-
ктронната услуга „Енергиен мениджър“,
нов продукт за оптимизиране на енергий-
ното потребление. Чрез него потребители-
те получават справка за потреблението на
електроенергия за 36 месеца назад, ана-
лиз на консумацията и идентифициране
на възможностите за спестяване на раз-
ходи.

Наскоро дружеството предложи на
своите клиенти и ексклузивна оферта за
покупка на висок клас климатици с от-
стъпка от 331 лв. Офертата е налична на
сайта на компанията www.cez.bg и в цен-
тровете за обслужване на клиенти на
„ЧЕЗ Електро

Любомира ПЕЛОВА
Радомир е вторият

по големина град в
Пернишка област. За-
това кметът на об-
щината Пламен Але-
ксиев още преди пет
години е подал доку-
менти за да получи
градът официално Ра-
домир статут на опо-
рен град в региона,

тъй като той отго-
варя на всички изи-
сквания за такъв, а
признаването му би
дало възможност за
развитието му. Кме-
тът припомня, че Ра-
домир е първият
град в страната,
свързан с бутон на
НАП и предоставящ
информация за мес-

тни данъци и такси,
първи е разполагал с
централна база данни,
трети след Бургас и
Габрово е въвел еле-
ктронни услуги. Спо-
ред градоначалникът
малкият град има мно-
го преимущества.
Сред тях е възмож-
ността да се направи
вярна прогноза от-

носно проекти за ко-
муникации, за водоп-
ровод и канализация,
за осветление и т.н.
Недостатъкът е, че
тя трудно може да се
осъществи, защото
държавата обръща
внимание на големите
градове, които са с
повече потребности,
не крие огорчението
си кметът. Според не-
го закриването на об-
щинската болница е
голяма грешкща, тъй
като тук са получава-
ли медицински услужи
не само жителите на
Радомирско, а и на
още две общини – Зе-
мен и Ковачевци. Сега
те търсят лечение в
Перник, а нивото на
медицинското об-
служване е паднало.
сПламен Алексиев не
веднъж е заявявал, че
смята за неправилно
съсредоточаването
на твърде много бол-
ници в София и закри-
ване на такива в об-
щински градове, чии-
то ръководства в мо-
мента се борят за

Разследват смъртта на ловно куче
Любомира ПЕЛОВА

Радомирски крими-
налисти разследват
смъртта на ловно ку-
че.

В неделя в местно-
то районно управле-
ние на полицията е

добра първоначална-
та диагностика в Ра-
домир и Перник, нап-
ример жителите на
региона да ходят в
София.  Той има свое-
то обяснение и за лип-
сата на достатъчно
квалифицирани лекари
– специалистите
бягат заради ниското
заплащане, тъй като
наднорменото об-
служване по клинични
пътеки не се заплаща.

Пламен Алексиев от-
давна отстоява ста-
новището си, което е
заявявал на не една
пресконференция, че
Радомир трябва да
получава финансова
подкрепа от Столич-
на община, защото
стотици местни хора
работят в София и
харчат там парите си
за по-едри покупки.
Столицата трябва да
помогне и за подобр-
яване на транспор-
тното обслужване на
малкия град, който е
своеобразен донор на
работна ръка.

бил подаден сигнал от
33-годишен мъж, че е
намерил ловното си
куче простреляно и
починало в коритото
на река Струма. Мъ-
жът уточнил, че ку-
чето изчезнало пред-

ния ден, около 17, 30
ч. по време на лов. Че-
тириногото е иззето
за аутопсия.

Образувано е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

Компенсират щетите
от природни бедствия

Силвия ГРИГОРОВА
Финансов ресурс в размер 3 430 354 лв.

е разпределен по схемата за Държавна
помощ за компенсиране на щетите по зе-
меделските култури, причинени от небла-
гоприятни климатични условия през 2017
г. – измръзване, суша и слана, буря, по-
ройни дъждове придружени с ураганен
вятър, наводнение, градушки, суша, които
могат да бъдат приравнени на природни
бедствия. Това реши УС на ДФЗ на свое
редовно заседание.

Досегашната практика бе обезщетения-
та за природни бедствия, настъпили през
годината да се изплащат следващата, за
да могат да се обхванат всички събития.
Предвид многото неблагоприятни клима-
тични събития, както и големия обем пора-
зени площи през 2017 г., в сравнение с
други години, УС на ДФЗ реши на този
етап да се изплатят компенсации за след-
ните култури:

х/ Овощни и зеленчукови култури, кар-
тофи, лозя;

х/ Царевица за зърно, царевица за си-
лаж и захарна царевица, грах за зърно и
градински грах;

х/ Други фуражни култури – овес, фий,
люцерна, смес едногодишни;

х/ Зърнено-бобови култури – фасул пол-
ски, леща, нахут;

х/ Медицински и ароматни култури, тю-
тюн и коноп.

На подпомагане подлежат земеделски
стопани, които притежават констативни
протоколи за 100% пропаднали площи
през 2017 г., следствие на природни бедс-
твия. Условията на помощта налагат ком-
пенсациите да не надвишават 80% от
производствените разходи. Съгласно схе-
мата, подпомагането се намалява с 50% в
случаите, когато земеделските стопани
нямат сключена застраховка. Практиката
показва, че в голяма част производители-
те не застраховат продукцията си.

Предстои ДФ „Земеделие” да изготви
указанията за прилагане на помощта.

Комисията за борба със сивата
икономика прави доклад

за паралелния износ
Силвия ГРИГОРОВА

Парламентарната комисия за борба
със сивата икономика и контрабандата
ще изготви доклад до останалите коми-
сии и до прокуратурата за нелегалния
реекспорт на лекарствата. Това стана
ясно от думите на председателя Емил
Димитров пред журналисти в парламен-
та.

В комисията бяха поканени представи-
тели на извънпарламентарната партия
АБВ, които дадоха обстойни обяснения
как може да се реши проблемът с пара-
лелния износ, информира Димитров.

„Ще приложа анализа им към доклада,
който комисията ще изготви и ще пред-
стави на останалите комисии и на проку-
ратурата“, заяви той, цитиран от Фокус.
„Част от въпросите, които ще зададем
днес на главния прокурор ще бъдат съ-
що продиктувани от този анализ“, комен-
тира Емил Димитров. „Агенцията за ле-
карствата няма достатъчно правомощия
да проверява бранша. Хората отиват да
си купят лекарства, които се оказва, че
отсъстват. Принудени са да ги плащат от
джоба си на скъпи цени. Редица уча-
стници в пазара реализират огромни пе-
чалби, връщайки същите лекарства в
чужбина“, обясни депутатът.

Експерти предлагат да се създаде спе-
циализирана информационна система,
която да следи реекспорта. Ще се водят
разговори с големите фармацевтични
компании, които също страдали от неле-
галния реекспорт, стана ясно още в пар-
ламента.

Според Емил Димитров трябва да има
законодателни изменения, които да
спрат нелегалния реекспорт. Той очаква
отговор от главния прокурор Сотир Ца-
царов има ли проверки за паралелния
износ на медикаменти.

Областта обезпечена с техника
и материали да посрещне зимата
Любомира ПЕЛОВА

Падналият миналата
нощ първи по-сериозен
сняг в Пернишко не съз-
даде сериозни проблеми
за пътната мрежа. Още
преди десет дни облбас-
тният управител Ире-
на Соколова заяви, че е
създадена организация
по планирането на за-
щита при бедствия и
готовност на област
Перник за действия при
усложнена зимна обста-
новка. Предприети са
необходимите мерки за
намаляване на негатив-
ните последствия за
населението на тери-
торията на всички об-
щини, каза Соколова,
припомняйки, че в из-
пълнение на заповед на
Министър –председа-
теля на Република Бъл-
гария всички области
на територията на
страната, трябва да
приведат Областните
и общински щабове в го-

товност
за дей-
ствие при
зимни ус-
ловия. И в
Пернишко
това е
направе-
но.

Със спе-
циална за-
повед на губернатора е
определен ред за преда-
ване и получаване на ин-
формация за състоя-
нието на пътната мре-
жа в областта, както и
за възникнали пътно-
транспортни произ-
шествия.

„Създали сме надеж-
ден комуникационен ка-
нал между всички отго-
ворни институции, с
който гарантираме
навременна и адекватна
реакция при необходи-
мост”, заяви още Соко-
лова.Общините имат
действащи договори с
фирми-изпълнители,

който ще извършват
зимното почистване и
поддържане на градска
и IV пътни мрежи.

Техническото със-
тояние на почистващи-
те машини е изрядно,
сочат извършените
проверки, каза тогава
Соколова. Тя допълни,
че през есенно-зимния
сезон Областно пътно
управление ще поддър-
жа 554,53 км пътища
от Републиканската
пътна мрежа. Опесъча-
ването им ще се извър-
шва от над 50 машини и
над 3000 т. сол и фрак-
ция.



ПРОДАВА:
1. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
3. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
4. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, преустр. в Тристаен,
    62 кв. м, с обзавеждане - 68 000 лв.
5. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с ползване на двор - 30 000 евро
7. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
9.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
11. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
12. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
14. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
15. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
16. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
17. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
18. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
22. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера, Изток - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл., ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
4. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
5. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
6. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
7. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
8. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
9. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
10. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
11. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
12. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
13. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
14. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
15. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
16. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
17. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
18. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

19. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
20. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
21. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
22. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от къща, над Винпром, полуобзаведен  - 160 лв.

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 КВ. М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА               - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ. М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН               - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО               - 32 Е/КВ. М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.

3. Гарсониера Център, ет. 4 - 38 000 лв.

4. Гарсониери, Изток, ет. 4; ет. 2                           - 28 000 лв.; 35 000 лв.

5. Гарсониера,  Тева, ет. 3 - 28 000 лв

6. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро

7. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 41 000 лв.

9. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 2, тухла, плоча, ремонтиран         - 43 000 лв.

10. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси - 41 000 лв.

11. Двустаен, Изток, ет. 5 - 42 000 лв.

12. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.

13. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.

14. Тристайни, Димова махала, ет. 1; ет. 3 - 44; 45 000 лв.

15. Спешно Тристаен, Изток, ет. 6, с подобрения, непреходен   - 53 000 лв.

16. Тристайни, Изток, ет. 6; ет. 8 - 53 000; 42 000 лв.

17. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.

18. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,

      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,

      коментар - 60 000 евро

19. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.

20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро

21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.

НАЕМИ:

1. Тристаен, Радомир, центъра, напълно обзаведен - 200 лв.

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, юг - 34 200 лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2,
    за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
5. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
6. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
7. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
8. Стара къща, Д. Раковец и
      УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща,
     сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
      УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 9 600 евро
13. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 9 600 лв.
17. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
18. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
19. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
20. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
21. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
22. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
23. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
24. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
25. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 19 500 лв.
26. Трън вилна зона, 22 дка,
       земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид. център,
     с част. обзавеждане - 200 лв.
2. Офис, Ид. център, ет. 1, 48 м2 - 350 лв.
3. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
4. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
5. Гараж на Софииско шосе,
    с канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 33 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 600 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден,
    след ремонт - 45 000 лв.
7. Изток ет. 7, панел,
    ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7,
    асансьор, ремонт - 22 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
     70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 17 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 18 500 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
     по БДС, за ремонт - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м   - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж                          - 22 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

3. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

8. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

9. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв: 274 кв.м - 42 000 евро

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/

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на

улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава къща, в ниската част
над Автогарата, ЗП: 120 кв.м.,
2 етажа, масивна, гараж, тх.,

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 33 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

    2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

2. Къща, Тева, 3 етажа, двор

  400 м2, супер място - 75 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 55 000 евро

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

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

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

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 38 700 лв.
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

ФИРМА

в кв. “Княжево”
НАБИРА

РАБОТНИЦИ
за работа в

хранителната
промишленост
0885 377 068



Продавам Suzuki Grand vitara Дви-

гател Бензинов Скоростна кутия

Ръчна 160000 км 2 000г Къса база В

отлично състояние. Разход 8лв/

100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895725609

Продавам  УПИ, Рударци 840

кв.м, над плажа, панорамна гледка,

ток, вода, на улица, до гора, с

постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м

- 31 000 евро - Тел.: 0896 788 784;

0887 884 095

Продавам разработен бизнес с про-

мишлени стоки в центъра на Перник.

Цената включва обзавеждане, стока в

наличност(обувки и чанти) и депозит

за един наем за магазина.Тел.: 098

613 4789

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000 лв.
Изложение: юг/запад.Частично обзаведе-
на,обширна панорамна гледка към града и
околните планини. Тел.: 0897951954

Продавам в с. Блатешница къща със
стопанска сграда,двор 1700 м2 - 14 000
лв. Тел.: 0888 812 963

Продавам апартамент 43 м2 + мазе,
ТЕЦ, до 9-то училище - 32 000 лв. 0886
177 186

Фирма “ДЛВ” набира шофьори
категория С и С+Е, машинисти пътно-
строителна техника, ел. монтьори,
автомонтьори. Тел. 076/ 67 1000, 0889
338 388 или “Кралевски път” №1

Търся жена за продажба на вестници в
кв. Изток - пенсионер.Тел.:0898 699 744

Ресторант “Ролис” кв. Църква
търси сервитьор/ка с работно време
2/2 дни Тел.: 0876 620 457

Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка. Тел.: 0896 820 636

Продавам 4 бр. зимни гуми с джанти
175/70/14, перфектно състояние. Тел.:
0988 953 050, 0888 137 885

Давам под наем луксозни помещения,
за офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирнен-
ски. Тел.: 0988 953 050; 0888 137 885

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

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

Давам магазин под наем, намиращ се
в центъра на гр. Перник (двора на гим-
назията). В момента е работеща кни-
жарница, но може да бъде офис или
друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

Търсим продавач-косултант за нон-
стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88
40 95; 0888/50 32 37

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили
наем

работа ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Може ли храната да ни поддържа вечно млади? Отговорът е
„да“, защото природата ни е доверила шест невероятни тайни за
идеална форма.

Вечната младост наистина е блян, но пък и много често ни се
случва да срещнем прекрасно изглеждащи, младеещи и сияещи
хора в достолепна възраст. Когато разкриват тайната си, тя ви-
наги се оказва златната среда във всичко, което правят и което
ядат.

Приемането на вредни за здравето ни храни води до различни
заболявания, нарушаване на енергийния баланс, депресии, а по-
някога има и необратими последствия. Необмислените и хаотич-
ни диети, които предприемаме, най-често водят до временно на-
маляване на теглото и трайни вреди върху организма ни.

Това, от което всеки от нас се нуждае, е балансиран храните-
лен режим, включващ въглехидрати, протеини, мазнини и фиб-
ри. Само така можем да си осигурим добро здраве и дълъг жи-
вот. Остаряването е процес, при който клетките ни стават плячка
на външен „нашественик“. Ако клетките ни са здрави и добре
снабдени с кислород, стареенето може значително да се отложи.

Нека не забравяме и колко изключително важна е водата за
правилното функциониране на организма ни. Няколко чаши чис-
та вода на ден осигуряват добрата работа на кръвоносната сис-
тема и помагат за освобождаването на тялото ни от токсините, а
това води и до намаляване на стреса и до по-хидратирана кожа.

Кои храни могат да ни помогнат да предпазим клетките си от
дегенерация?

Авокадо
Авокадото е една от най-алкализиращите храни. Богато е на

витамин E и допринася за здравия вид на кожата и блясъка на
косата.

Добавяйте редовно сурово авокадо към салатата си и то ще
предотврати преждевременната поява на бръчки по лицето ви.

Зеленолистни зеленчуци
Зеленолистните зеленчуци – броколи, спанак, лапад, маруля са

изключително полезни заради високото съдържание на фолиева
киселина в тях, която наред с витамините подпомага детоксика-
цията на организма и възстановяването на увредените клетки.

Чесън
Чесънът е един от най-големите дарове на природата за човека.

Качествата и ползите му са неизброими, особено ако се консуми-
ра суров. Ето само някои от тях – разрежда кръвта и така ни
предпазва от сърдечни заболявания, засилва имунната ни систе-
ма, стимулира работата на дебелото черво, предотвратява обра-
зуването на тумори.

Сурови ядки
Суровите ядки – бадеми, кашу, лешник, фъстъци, орехи – се от-

разяват благотворно на мозъчната дейност и на организма ни ка-
то цяло. С ежедневната им консумация ще преодолеем бързо
психическата умора
и ще заредим тяло-
то си с чиста енер-
гия.

Боровинки
Боровинките се

нареждат на първо
място сред храните
по съдържание на
а н т и о к с и д а н т и ,
които унищожават
с в о б о д н и т е
радикали и така
забавят стареенето.
Антиоксидантите са
свързани и с
производството на
колаген, който
поддържа кожата
еластична и гладка.

Кисело мляко
Киселото мляко е

богато на важни ми-
нерали, на калий и
калций. Установено
е, че микрофлората
на българското ки-
село мляко синте-
зира антибиотични
и антимикробни ве-
щества. Благодаре-
ние на широкия си
спектър от лечебни
свойства то допри-
нася за по-бавното
стареене на орга-
низма.

6 супер храни за дълга младост
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РЕШЕНИЕ № 628
от 05.10.2017 г.

Община Перник, Област Перник  на основание чл.21, ал.1, т.11
от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за
регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от
квартали 555 и 557 по регулационния план на гр. Перник, кв.
"Караманица", като:

1. С план за регулация се прокарва нова задънена улица с
осови точки /ОТ/ 90204-ОТ 90210-ОТ 90211-ОТ 90212  -ОТ 90213-
ОТ 90214-ОТ 90215-ОТ 90216-ОТ 90217-ОТ 90218- ОТ 90210-ОТ
90220.

В квартал 555 се образува нов УПИ ХIII.
В квартал 557 се образуват нови УПИ VII, VIII, IХ, Х, ХI и ХIV,

отредени "За производствени, складови и обслужващи
дейности" и УПИ ХII, отреден "За озеленяване".

Изменя се регулацията на УПИ V "За производствени
дейности", при което се заличава УПИ VI "За трафопост" и се
образува нов УПИ VI "За трафопост". Заличава се отреждането
"За картинг писта".

2. С план за застрояване се определят зони за свободно
застрояване в УПИ V "За производствени дейности", УПИ VII "За
производствени, складови и обслужващи дейности", УПИ VIII
"За производствени, складови и обслужващи дейности", IХ "За
производствени, складови и обслужващи дейности",  УПИ Х "За
производствени, складови и обслужващи дейности" и УПИ ХI
"За производствени, складови и обслужващи дейности" с
показатели за средноетажно  застрояване и устройствена зона-
Предимно производствена /Пп/ и в УПИ ХIV "За производствени,
складови и обслужващи дейности" се определя зона за
свободно застрояване с показатели за средноетажно
застрояване и устройствена зона-чисто производствена /Пч/.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, решението подлежи
на обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в
"Държавен вестник"-брой 90 от 10.11.2017 г., чрез Общински
съвет-Перник  пред Административния съд-Перник.

Председател:
Иво Савов

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

Община Трън изпълнява договор по проект "Щастливо
детство чрез услуги за ранно детско развитие" по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-
2020, процедура BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско
развитие: обща стойност на БФП е 237 626,76 лева; от които
85% от  ЕСФ и 15% националното съфинансиране. Срок за
изпълнение на проекта - 27 месеца. Начало на изпълнението
на проекта  е 01.08.2016 г.

От 01.11.2016 г., в изпълнение на плана по проекта, започна
дейността си Центъра за ранна интервенция на уврежданията
гр.Трън, разположен на третия етаж в сградата на ул.
"Ал.Стамболийски" 25. През изминалата година от началото на
функционирането на центъра са постъпили заявления за 79
деца, които съгласно волята на родителите си ползват
предоставяните от проекта услуги. Центъра се превърна в
място, където родители и деца могат да получат компетентна и
висококвалифицирана подкрепа.

Услугите предоставяни по проекта са:
" Ранна интервенция на уврежданията
" Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и

групова работа с родители, психологическа подкрепа на
родители.

" Здравна детска консултация и превенция на
заболяванията;

" Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване
на училищната готовност чрез подготвителни групи за училище
през лятото.

Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта
са:

" Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
" Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства.

Проект BG05M9OP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие"
Финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси "2014 - 2020",

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

По документи, проверка на счетоводните познания,
компютърните умения и събеседване за длъжността "Главен
счетоводител" - една щатна бройка, обща администрация на
ОП Радомир, при следните изисквания:

Изисквания за заемане на длъжността "Главен
счетоводител": Лицето, което заема длъжността трябва да има:
българско гражданство; навършено пълнолетие; лицето да не
е поставено под запрещение; да не е лишено по съответен
ред от правото да заема определена длъжност; да не е
осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление
от общ характер, независимо че е реабилитирано; да отговаря
на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в
нормативните актове,  ПАПРБ, в Класификатора по чл.341, ал.1
ЗСВ и в Длъжностната характеристика за съответната
длъжност; виеше счетоводно-икономическо образование или
виеше икономическо образование с образователна степен
"Магистър" и общ трудов стаж не по-малко от 8 години, от
които поне 5 години, на същата или сходна длъжност и
препоръчителен професионален опит в бюджетната сфера; да
притежава необходимите професионални и нравствени
качества ;други специфични изисквания: - умения за работа
в екип, опит в планирането и бюджетната дейност; работа със
счетоводен софтуер, софтуер за заплати и хонорари.

Кратко описание на длъжността: Главният счетоводител
подпомага Административния ръководител за правилното и
законосъобразно използване на финансовите ресурси,
опазване на паричните средства и стоково-материалните
ценности. Осъществява финансово-счетоводното обслужване
на Районна прокуратура - гр.Радомир в съответствие със
Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
Познаване на нормативната уредба, регламентираща
дейността и компетентността на длъжността, която заема;
компютърна грамотност; ползване на правно-информационни
продукти и други, свързани с изпълняваната длъжност,
способност за работа в екип; да познава Етичния кодекс,
приет от ВСС.

Начин на провеждане на конкурса - на три етапа:  I етап: по
документи; II етап: писмен изпит - проверка на познанията
по нормативната уредба, регламентираща дейността и
компетентността на длъжността, счетоводните познания и
компютърните умения. Оценяване на теста - резултатите ще
се проверяват от комисия и ще оформят по шестобалната
система. За трети етап се класират се само тези кандидати,
които са получили оценка най-малко 4.50.  I I I  етап  -
събеседване с кандидатите, издържали писмения изпит.

Минимален размер на основната заплата: 1098,00 лв.
 Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление от кандидата;
Декларация от кандидата, че е пълнолетен български

гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от
правото да заема определена длъжност;

Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по
чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда;

Нотариално заверени преписи от документи за придобита
образователно- квалификационна степен и компютърна
грамотност;

Свидетелство за съдимост - оригинал;
Медицинско свидетелство - оригинал;
Документ,  че не страда от психически заболявания,

удостоверени по съответния ред - оригинал;
Автобиография - оригинал;
Нотариално заверени копия от документи, Удостоверяващи

продължителността на трудовия стаж и професионален опит
на длъжност счетоводител и/или главен счетоводител;

Декларация - съгласие за обработване на лични данни по
образец;

Други документи, свързани с изискванията за заемане на
длъжността.

Длъжностната характеристика е на разположение на
кандидатите в Деловодството на РП - гр.Радомир.

Място за подаване на документите: Документите следва да
бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално
заверено пълномощно/ в Деловодството на Районна
прокуратура - гр.Радомир, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №22,
ет.2 - Съдебна палата - гр.Радомир.

Срок на подаване на документите: 30 календарни дни от
публикуването на обявата в ежедневник.

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще
бъдат поставяни на I етаж в сградата на Съдебната палата,
както и на Интернет страницата на ОП- гр. Перник.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ОБЩИНА ТРЪН
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 Днес не взимайте кардинални решения в личен
план. Оставете се да бъдете носени от течение-
то. Обърнете специално внимание на здравето и
на физическото си състояние. Отделете повече
време за размисъл и самооценка. Връзката ви с
партньора, ако е истинска и пълноценна, ще ви на-

сърчи към разкриване на потенциала ви.

 Днес не проявявайте небрежно отношение към
делата, чрез които постигате материална си-
гурност. Стремете се да заобикаляте неприя-
тните личности, които и без това ви натовар-
ват със собствените си проблеми. Ако действа-
те целенасочено, ще бъдете приятно изненадани

колко далеч може да стигнете.

 Днес с правилна стратегия ще съумеете с ле-
кота да осъществите деловите си намерения.
Сведете излишните си разходи до минимум! От-
несете се с разбиране към онези, които не спо-
делят вижданията ви. Въздържанието ще ви пред-
пази от физически и други неразположения.

Денят е подходящ за научаване на информация.

 Днес не се отнасяйте с пренебрежение към опи-
тите на близките и познатите си да ви под-
крепят. Бъдете въздържани, контролирайте емо-
циите и желанията си. Ако усетите давещо чувс-
тво в гърдите е знак, че нещо не правите както
трябва и е признак за много натрупани проблеми.

Не е изключено непредвидени разходи да сринат бюджета ви.

 Днес избягвайте да предприемате каквито и да
било драстични промени в живота си. Създайте
си нагласата на човек, който знае какво иска и
как да го постигне, но по никакъв начин не се под-
давайте на хазартното си мислене, тъй като то-
ва може да стане причина да понесете съществе-

ни загуби в живота си.

 Днес намалете темпото на работа и се отдай-
те на заслужен отдих. Опитайте да не драмати-
зирате проблемите и разногласията, които въз-
никват в отношенията ви с интимната половин-
ка, а се стремете да ги разрешавате с диплома-
тичност и с готовност за лична саможертва.

Проявете скромност и не се възгордявайте.

 Днес се наслаждавайте на живота. Опитайте
да си създадете правилна нагласа – това ще ви
помогне както на този етап, така и в бъдеще.
Добре е да не се откъсвате от приятелския си
кръг, само защото се налага да разрешавате
някои проблеми. Днес предвидливо избягвайте не-

нужните спорове.

 Днес се стремете да почерпите опит и знания
от по-можещите и по-знаещите от вас. Не се
обиждайте, ако влиятелна особа подцени реални-
те ви възможности. По-добре за вас ще бъде, ако
постигнете удовлетворение от подкрепата и от
възможността да разширите кръга на своите

благодетели.

 Днес се пазете да не поемате рискове, които
може да ви създадат сериозни затруднения в бъ-
деще. Опитайте се да бъдете близо до родители,
роднини, приятели или партньора в любовта.
Денят ви ще премине спокойно и ще се радвате на
споделени чувства, мисли и намерения, ако сте ес-

тествени и доброжелателни във взаимоотношенията си.

 Днес не бързайте да отхвърляте отправените
ви покани за забавления. Открито споделяйте
какви очаквания имате от партньора в любовта.
Ще посрещнете предизвикателства от бизнес и
личен характер. Бъдете дружелюбни и не възпи-
райте порива си да давате, такова е посланието

на деня.

 Днес повишете своята бдителност. Доверете
се на интуицията си по отношение на хората,
които срещате в делови или в личен план. Потър-
сете свой начин да си починете, като се освобо-
дите от натоварващи мисли и обновите силите
си. Всякакви процедури по изчистване на организ-

ма ще оказват благотворно въздействие върху вас.

 Днес избягвайте да взимате или да давате пари
назаем. Стремете се да се справите в създалата
се ситуация по възможно най-адекватния начин и
с ресурса, с който в момента разполагате. В слу-
чай че се наложи да предприемете нови стъпки в
личен план, то гледайте на ситуацията позитив-

но.
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Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Яне АНЕСТИЕВ

Страницата подготви Яне Анестиев

Феновете на „жълто-черните” си тръгнаха от стадиона преди края

„Ìèíüîð” ïàäíà êëàñè÷åñêè â Äóïíèöà

Марек изигра най-
силния си мач от на-
чалото на сезона в
Югозападната Трета
лига и отнесе с 3:0
гостите от Миньор
(Пк). Още във 2-ата
минута дупничани се
радваха, повеждайки с

1:0. Еньо Кръстовчев
от пряк свободен уда-
р подаде към Близна-
ков, защитата на гос-
тите не разбра какво
се случи и халфът на
Марек простреля
Леонтиев. В следваща-
та атака Кръстовчев

се освободи и от из-
годна позиция стреля
страни от гредата. 3-
ото чисто положение
за дупничани дойде в
15-ата минута. Тогава
след бърза атака топ-
ката стигна до Робер-
тин Атанасов, но не-

говият шут попадна
в обсега вратаря на
„чуковете“.

В 32-ата минута до-
макините поискаха
дузпа за спъване на
Атанасов, но глав-
ният съдия си замъл-
ча. В продължението
на първата част Ди-
митър Владимиров
получи топката в
центъра, надбяга по-
ловината отбор на
Миньор, но останал
сам срещу Даниел
Леонтиев не успя да
го преодолее. В 54-ата
минута Джордж Нико-
лов бе съборен в нака-
зателното поле на
гостите, а от отсъ-
дената дузпа Кръс-
товчев покачи на 2:0.
В 60-ата минута Ма-
рек остана с 10 души.
За реплика срещу съ-
дията Александър
Близнаков получи
втори жълт картон и
бе изгонен, макар се-
кунди преди това сре-
щу него да имаше уда-

р с ръка от противни-
ков състезател. Дори
и с намален състав
тимът от Дупница бе
този който контро-
лира действията на
терена, докато перни-
чани на няколко пъти
стигаха до вратата
на Младенов, но нито
веднъж не го застра-
шиха сериозно. Напро-
тив – в 65-ата мину-
та при контраатака
бързият Владимиров
бе изведен отляво и
прониза пернишката
мрежа за 3:0. Тук нер-
вите на агитката на
„жълто-черните“ не
издържаха и 2/3 от
40-тината фенове си
тръгнаха от сектора
за гости на „Бончук“.
До края Марек не поз-
воли опасности пред
вратата си и взе зас-
лужени 3 точки, а не-
гативният момент
дойде в последните
секунди, когато Крис-
тиян Здравков счупи
ръка.

„Валенсия” скочи срещу Любо Пенев
Любо Пенев катего-

рично изгори абсолют-
но всички мостове към
завръщане в клуба, в

който изгради сериоз-
но име. Бившият на-
ционал си тръгна през
задната врата от Ва-

„Славата” удържа
равен в Панагюрище

Оборище и Струмска слава (Радомир) не
се победиха в днешния мач от 15 кръг на
Втора лига, който се игра на стадиона в Па-
нагюрище. Двубоят завърши с равенство
1:1, а двата тима си разделиха по точ-
ка.Фернандо Енрике бе точен за домакини-
те през първата част, като отбеляза своя
четвърти гол за сезона. Гостите от Радомир
стигнаха до равенството в 76-ата мину-
та.Панагюрци останаха на седмо място с
22 точки. Новаците във втория ешелон пък
след първото си равенство за сезона вече
имат 13 точки, но останаха в зоната на из-
падащите, където заемат 14-то място.

Втора лига
15-ти кръг
Резултати:
Черноморец (Балчик) - Царско село 2015
(София)            1:1
  [1:0 Цветан Илиев 13', 1:1 Павел Петков 72'-д]
* - мачът започва с 37' закъснение, в 14:37 ч.
Оборище (Панагюрище) - Струмска слава
1927 (Радомир)      1:1 (
  [1:0 Фернандо Енрике 39', 1:1 Александър
Аспарухов 78']
Локомотив 1929 (София) - Ботев (Гълъбово)
1:1 (0:0
  [1:0 Мартин Станкев 55', 1:1 Реджеб Халил
82']
в Българово, Градски стадион:
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Созопол
(Созопол)              0:2
  [0:2 Кристиян Пешов 16', 0:2 Мустафа
Мустафа 26']
Несебър (Несебър) - Локомотив (Горна
Оряховица)           4:2
  [0:1 Георги Чукалов 2', 1:1 Иван Михайлов 19',
2:1 Иван Колев 28',
   3:1 Нуретин Пюскюлю 45'+1', 4:1 Иван Колев
66', 4:2 Аристот Н'Донгала 90'+1']
Марица 1921 (Пловдив) - Лудогорец 1945 II
(Разград)       3:3
  [0:1 Томас Цвятков 9', 1:1 Венцислав
Гюзелев 12', 1:2 Ивайло Климентов 31',
   2:2 Венцислав Гюзелев 45', 2:3 Мартин
Милков 78', 3:3 Рангел Игнатов 86']
в Бургас, ст."Лазур": *
Поморие (Поморие) - Литекс (Ловеч)
1:1
  [0:1 Методи Костов 56'-д, 1:1 Любомир
Божинов 86'-д]
  [чк: Мартин Симеонов (Л) 85']
* - в Бургас заради подмяна на тревното
покритие на Градски стадион в
    Поморие.
в Монтана, ст."Огоста":
Монтана 1921 (Монтана) - Ботев (Враца)
0:1
  [0:1 Атанас Димитров 65']
  [чк: Даниел Гаджев (Б) 80']
Класиране:
 1. Ботев (Враца) 20:10   33
2. Царско село 2015 (София) 28:14   29
 3. Локомотив 1929 (София) 25:13   28
4. Черноморец (Балчик) 19:17   23
 5. Несебър (Несебър) 26:23   23
 6. Монтана 1921 (Монтана) 21:12   23
 7. Литекс (Ловеч) 16:16   22
 8. Оборище (Панагюрище) 15:11   22
 9. Локомотив (Горна Оряховица) 27:26   22
10. Лудогорец 1945 II (Разград) 23:24   20
11. Поморие (Поморие) 19:17   19
12. Ботев (Гълъбово) 16:18   19
13. Марица 1921 (Пловдив) 21:26   18
14. Струмска слава 1927 (Рад) 17:27   13
15. Созопол (Созопол 12:24   12
16. Нефтохимик 1962 (Бургас) 8:35    4

ленсия, където беше
треньор на втория
отбор, за да се включи
в битката за прези-
дент на БФС. Огорче-
ните шефове на "при-
лепите" побързаха да
уволнят Ел Голеадор, а
сега вече правят и рав-
носметката от сът-
рудничеството си с
него. А тя изглежда им
е донесла само разоча-
рование, пише вестник
"Супер Депорте". Спо-
ред изчисленията на
изданието, Валенсия
ще загуби минимум 1.2

млн. евро заради назна-
чението и неизпълне-
ния ангажимент на Пе-
нев към отбора. В клу-
ба отдават "грешката
с назначението му" на
бившия президент
Лаюн Чан, който си
тръгна през лятото и
последният му ръко-
воден ход беше именно
да ангажира българина.
"Все още няма рацио-
нално обяснение защо
Пенев получи този
пост. Профилът на
българина съвсем не
пасва на младежката

формация, а ръководс-
твото все пак имаше
възможност да прове-
ри това, преди да дей-
ства.""А извън футбо-
ла, от отношението
му към футболистите
и другите работници
в клуба имаше много
какво още да се желае.
Това се оказаха 1.2 млн.
евро хвърлени на
вятъра, вместо да се
инвестират в зимния
трансферен пазар", на-
писа журналистът Ху-
лиан Монторо в изда-
нието.

Григор Димитров вече официално е номер 3
От вчера Григор

Димитров официално
е под №3 в световна-
та ранглиста. Бълга-
ринът се изкачи до
рекордното си класи-
ране след титлата

от заключителния
турнир на ATP в Лон-
дон. Така пред Григор
в седмичната класа-
ция са единствено ве-
личията Рафаел На-
дал и Роджър Феде-

рер.Давид Гофен, кой-
то достигна до фи-
нал в английската
столица, също отчи-
та рекорд в ранглис-
тата, изкачвайки се
до седмата позиция.

П о л у ф и н а л и с т ъ т
Джак Сок също се рад-
ва на най-доброто си
лично постиже-
ние.Топ 10 изглежда
така: 1. Рафаел Надал,
Роджър Федерер, 3.

Григор Димитров, 4.
Александър Зверев, 5.
Доминик Тийм, 6. Ма-
рин Чилич, 7. Давид
Гофен, 8. Джак Сок, 9.
Стан Вавринка, 10.
Пабло Кареньо Буста.

Два и половина милиона за победата в Лондон
Победата на Григор

Димитров във финал-
ния за годината тур-
нир на АТР в Лондон
имаше изражение не
само в спортен план и

третото му място в
световната ранглис-
та до края на година-
та, но подобри значи-
телно финансите на
българския тени-

сист.
Преди началото на

надпреварата в бри-
танската столица
Гришо беше зарабо-
тил 10 554 976 дола-

ра от наградни фон-
дове с изявите си на
корта.Победата над
Давид Гофен на фина-
ла и спечелването на
турнира донесе на

хасковлията чек за 2
549 000 долара. Така
само от триумфа си
в Лондон Димитров
увеличи сметката си
с почти 24%.

Чех ще свири на "Лудогорец"
Чехът Мирослав Зелинка бе назначен за

главен съдия на  мача от турнира Лига Европа
между Лудогорец и Истанбул Башакшехир.
Двубоят ще се играе в четвъртък от 22:05 часа
на стадион "Лудогорец Арена". Зелинка полу-
чава назначение за втори мач на разградчани
тази година, като ръководи двубоя на "зеле-
ните" с ФК Копенхаген, с който бе сложен
край на участието на българския шампион в
евротурнирите през миналия сезон.
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Разстрелът е по хулигански подбуди, няма връзка с преразпределение на наркопазара

ТИ ГО ЧАКАШ ОТПРЕД,
ТОЙ ТИ ИДВА ОТЗАД,
КАЗАЛА ТУРКИНЯТА В
ЕДИН НЕ МНОГО ПРИЛИ-

ЧЕН ВИЦ. Така се получи и вчера с
бая перничани, тлъгнали на гурбет в
столицата. Тоя ноемврийски сняг се ча-
каше отдавна, метеоролозите го бяха
изчислили по часове. Затова и нашен-
ци чакаха да спре движението или по
магистрала "Люлин", или през Владая,
както е обичайно. Обаче бяха изнена-
дани отзад като туркинята - спряха
движението на влаковете. И стана как-
вато стана. Хиляди трудещи се за бла-
гото на София и Родината не си изпъл-
ниха дълга към бюджетната сфера, а
някои рискуваха и да попълнят статис-
тиката на безработните. На всичко отго-
ре пътниците били излъгани, че им пус-
кат алтернативен транспорт. Явно вре-
мето на фалшивите новини не е отмина-
ло. Както и на неприличните вицове.

ПО-СКОРО КАТАЛУНИЯ ЩЕ СЕ
ОЦЕПИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
ОТКОЛКОТО КОСАЧА ОТ КОВА-
ЧЕВЦИ. Референдумът на местните ен-
тусиасти, които бяха дали зор да се пи-
шат радомирци, удари на камък. Об-
явиха го за противозаконен и дотук. На
косачани е оставено цялото време на
света да умуват къде сгрешиха. И да
искат промяна в Конституцията, според
която желаното да става възможно мо-
менталически. Щото тръгне ли по ка-
налния ред, като правило отива в кана-
ла за отходните води. Инициативният
комитет има още бая хляб да изяде,
докато научи как се правят тия работи.
Демокрацията си е демокрация, но и
бюрокрацията си я бива. Стана като в
приказката за погрешно сложената за-
петая, която оневинила осъден на
смърт. При косачани се получи обрат-
ното - вместо да се опиянят от свобода-
та, пиха чаша студена вода.

ДА ОТКРАДНЕШ МОТОРНА ЛОД-
КА Е СИТУАЦИЯ, КОЯТО Е ЛЕКО
УЧУДВАЩА ПО НАШИТЕ ЗЕМИ. Ру-
дарци не е известно като морска дести-
нация, обаче моторна лодка има. Осо-
бено за кражба. И да го пита човек за-
що му е притрябвала лодката в начало-
то на зимния сезон. Сигурно се е упла-
шил от наводнения като тия по телеви-
зията /пепел ни на езика/, та е взел пре-
вантивни мерки. Сега обаче ще му се
наложи да плува срещу течението на
закона.

Мъж, прегазен от рейс,
загина на място в неделя

Любомира ПЕЛОВА
49-годишен перничанин е загинал

при пътнотранспортно произшествие.
Инцидентът е станал в неделя, около

18,10 часа, на външноградската ма-
гистрала. Автобус, движещ се по ли-
нията София – Кюстендил-София блъс-
нал пресичащия неправилно пътното
платно Димитър Николов, който почи-
нал на място. Извършен е оглед на
местопроизшествието и тялото на за-
гиналия е закарано в пернишката Съ-
дебна медицина за аутопсия. На шо-
фьора на автобуса, 54-годишният Б.Д.,
е взета кръвна проба за алкохол и
упойващи вещества.

Образувано е досъдебно производс-
тво и работата продължава, за да бъ-
дат изяснени напълно обстоятелствата
около поредната жертва на войната по
пътищата у нас.

Съдят брезничанка за
контрабандни цигари

Любомира ПЕЛОВА
Брезничанка застава пред Темида за кон-

трабандни цигари. На 5 и 13 октомври тази го-
дина, служители на районното управление на
МВР в града претърсили дома на 40-годишна-
та Е.С. Първият път от жилището били конфис-
кувани 2 000 къса цигари без акцизен банде-
рол с пазарна стойност 750 лв. и невнесен ак-
циз около 400 лева. При втората акция поли-
цаите конфискували още 720 къса нелегални
цигари на стойност 270 лева и невнесен ак-
циз 145 лева. Е.С. е привлечена като обвиняе-
ма и работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура – Брезник.

Окръжна прокурату-
ра Перник е квалифици-
рала престъплението
като убийство по хули-
гански подбуди, тъй ка-
то в хода на разследва-
нето е изяснено, че Ро-
берт Величков не е уби-
т заради преразпреде-
ление на наркопазара.
Прокуратура и крими-
налисти разполагат с
показанията на трима
свидетели – очевидци,
които са разпитани
пред съдия от Окръжен
съд Перник. Назначени
са множество експер-
тизи, които доказват
причините за смъртта
и уточняват обсот-
ятелствата около разс-
трела. Главният секре-
тар на МВР Младен Ма-
ринов допълни, че пър-
воначално се е работи-
ло по три версии, две
от които в хода на раз-
следването са отпада-
нали. Едната е тази за
преразпределението на
наркопазара заради две-
те ефективни присъди
на Величков за наркоти-
ци - едната от 10 месе-
ца, а другата 1.2 годи-
ни. Младен Маринов не
уточни коя е втората
отпаднала версия, но в
Перник се коментира-
ше, че разстрелът му
може да е свързан с
тримата издирвани за
взривения банкомакт в
Сапарева баня. Смята-

ше се, че Роберт, който
е смятан за близък до
Валентин Кирилов-Пуй-
ката и приближените
му, може да е имал
някаква информация за
местонахождението им
и да е пропял пред поли-
цията. Истината се
оказа съвсем различна.

Отлична работа на
пернишките служители
на полицията, на проку-
ратурата и на съда,
които успяха за 48 часа
да разкрият случилото
се, бе категоричен Мла-
ден Маринов.

Цветан Ивано-
в няма криминал-
ни регистрации,
но за него има ин-
формация, че е
правил опит за
сабоубийство
преди време, бил
е доста агреси-
вен, злоупотреб-
явал е с алкопол.
В деня преди
убийството е
бил в казино заед-
но със своя вуй-
чо, който е бил свиде-
тел на престъпление-
то, и е загубил около
2 000 лева, а това е била
една от причините за
агресивното му поведе-
ние. В нощта на убий-
ството, малко преди
разстрела, Цветан се е
разминал с жертвата
си и неговия спътни,
разменили си обидни
реплики и убиецът оти-
шъл вкъщи, взел писто-

лета и десетина мину-
ти по-късно се върнал
на местопрестъпление-
то и отнел живота на
Величков. Служител на
нон-стопа чул изстре-
лите, излязъл на улица-
та, видял трупа и подал
сигнала до полицията.
Вуйчото е само свиде-
тел, тъй като е доказа-
но категорично, че не е
съучастник на племен-
ника си, не е помагач, ни-
то подбудител към
престъплението. Все
още се издирва писто-

лета, който е незаконно
притежавано. Тепърва
от балистичната ще се
установява какъв мо-
дел е той, поясни глав-
ният секретар на МВР.

От МВР разпрос-
траняват снимка на уб-
иеца и апелират ако
някой от гражданите
забележи лицето Цве-
тан Иванов да алармира
органите на реда при
запазена анонимност.

Трънчанин пробвал да
осуети проверка на МВР

Любомира ПЕЛОВА
Брезнишки полицаи задържаха трънчанин

за осуетяване на полицейска проверка.
В петък, оиколо 20 минути след полунощ в

Брезник бил проверен лек автомобил, в който
пътник бил 29-годишният Р.И. от трънското се-
ло Велиново. Мъжът, който бил употребил ал-
кохол, се опитал да попречи на полицаите да
осъществят контрол на автомобила и не пред-
ставил лични документи.

Последвал арест за 24 часа с полицейска
мярка и работата по случая продължава.

Млада жена предадена на
съд  за държане на наркотици

Любомира ПЕЛОВА
Районна прокуратура – Перник е внесла за

разглеждане в съда обвинителен акт срещу
В.Г. за незаконно държане на високорискови
наркотични вещества. Това е престъпление по
чл. 354а, ал. 5 от Наказателния кодекс.  Тое из-
вършено на 20 юни тази година. Според обви-
нението двадесет и две годишната Г. държала
без надлежно разрешително хероин, със съ-
държание на диацетилморфин 47.98 %, и мари-
хуана. Дрогата била открита в паркиран лек
автомобил. Общата му стойност е 21.48 лв.

Предстои насрочване на делото от съда.

Пак цигари без бандерол
Любомира ПЕЛОВА

Радомирски полицаи иззеха 260 къса кон-
трабандни цигари. Акцията е проведена мина-
лата седмица на територията на община Радо-
мир, когато били проверени 2 търговски обе-
кта. По-късно органите на реда претърсили
имот на улица „Христо Миленков“, собственост
на 46-годишният М.С. Там Били намерени и из-
зети 260 къса цигари без акцизен бандерол.

Образувано е досъдебно производство и ра-
ботата продължава.

Пияни шофьори сключиха
споразумения с прокуратурата 
Любомира ПЕЛОВА

Водачи на МПС , поз-
волили си да шофи-
рат след употреба на
алкохол, са сключили
споразумения и обви-
нителните актове по
дела на Районна проку-
ратура – Перник вече
са внесени в съда,
съобщиха от държав-
ното обвинение.

По споразумение,
постигнато между
Районна прокуратура
– Перник и защитата
на подсъдимия В.В., му
е наложено наказание
от четири месеца „ли-
шаване от свобода“ с
тригодишен изпита-
телен срок за извър-
шено от него прес-
тъпление по чл. 343 б,
ал.1 от Наказателния
кодекс. На 4 септем-
ври тази година 49-
годишният мъж е ка-
рал лек автомобил по
улица «Юрий Гага-
рин». При проверкае

било установено, че
водачът е в нетрезво
състояние.

С протокол за хими-
ческа експертиза е би-
ло констатирано на-
личие на алкохол в
кръвта на перничани-
на с концентрация
2.65 промила.

Шофьорът е лишен
и от право да управл-
ява МПС за срок от
шест месеца.     Опре-
делението на съда
има характер на вляза
в сила присъда.

Другият пернича-
нин – С.С. на 42 годи-
ни, се е признал за ви-
новен за същото
престъпление, извър-
шено от него на 15 ав-
густ в града. По над-
лежния ред е било ус-
тановено, че по време
на шофиране той е
бил в нетрезво със-
тояние, а именно със
съдържание на 1.91
промила. След одобре-

но от съда споразуме-
ние, сключено между
РП – Перник и защи-
тата, на подсъдимия
е наложено наказание
от три месеца „лиша-
ване от свобода“, кое-
то е отложено за
срок от три години.
Той е лишен от право
да управлява МПС за
срок от осем месеца.

През изминалата
седмица Районна про-
куратура – Перник е
внесла за разглеждане
в съда обвинителен
акт и срещу 44-годиш-
ният столичанин С.Б.
за шофиране след упо-
треба на алкохол. На
рушението на закона
е установено в нача-
лото на септември, в
пернишкия квартал
„Изток“. Обвиняе-
мият е управлявал лек
автомобил „Ауди 80“
с концентрация от
2.27 промила алкохол в
кръвта.
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