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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
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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Св. мчци Трофим,
Теофил и другарите им

 А сега и
по свинете

Държавата върви от чума на чума.
Още са живи екшъните около овцете и
козите, и свинете не останаха по-назад в
чумното стадо на България. Откъм Ру-
мъния виси със страшна сила заколение-
то и на свинете. Ветеринарите са на нок-
ти. Политиците също. След като в Бъл-
гария хора не останаха, не останаха и жи-
вотни. Освен дивите хищници, които
вилнеят в публичното пространство и
те карат да се чудиш има ли ваксина от
тая напаст.

Такава ни е съдбата. Нищо не остава
извън обсега на чумата. Даже енергети-
ката и телевизията. Комисията за защи-
та на конкуренцията също се развихри в
разгара на евтаназията по дребния ро-
гат добитък и евтаназира сделката на
ЧЕЗ с Гинка от Пазарджик. Сякаш да я
предпази от чумата. Или да предпази
някой друг. Едновременно с това тегли
ножа и на още една мащабна сделка - за
промяна собствеността на втората по
гледаемост телевизия. С което се пре-
върна в главния касапин на крупни финан-
сови проекти, застрашени от коварна за-
раза.

Когато от север и от юг се опитваш да
спреш чумата с телени мрежи, свободен
остава пътят на Запад. С тая чума поне
сме свикнали.

Валентин ВАРАДИНОВ

140 / 320

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

На махленска или по-скоро на кръчмарска сбирка заприлича петъчното заседание на минипарламента
Любомира ПЕЛОВА

Безобразно поведе-
ние, пълен хаос, непоз-
наване на правилника
за работа на Общин-
ския съвет – така най-
кратко може да се оха-
рактеризира петъчна-
та сбирка на перниш-
ките законодатели.
Казнаме сбирка, защо-
то до края на т.н. фо-
рум съ ветниците не
можаха да се пазберат
е ли това продължение
на заседанието от пре-
дишния ден, открито
ли е официално или не.

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ

È 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
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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
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ÍÎÈ ÏÐÀÙÀ ÏÈÑÌÀ
ÇÀ ÏÅÍÑÈÎÍÈÐÀÍÅ
„ÑËÀÂÀÒÀ” ÐÀÇÁÈ
ÞÍÎØÈÒÅ ÍÀ ÖÑÊÀ

Близо четиридесет
минути реплики и дуп-
лики, много от които
произнесени буквално
с невъзпитан тон, пре-
литаха в заседателна-
та зала на минипарла-
мента „Панорама”. Об-
щинският съветник и
лидер на КТ „Подкрепа”
Любомир Жотев го за-
чучули, позволявайки
си да се обърне към
председателя на ОбС
Иво Савов с невъздър-
жан тон и с просташ-
кото обръщение „бе”.

Абсолютен хаос, та-

ка би могла да се наре-
че ситуацията в пле-
нарната зала на пер-
нишкия законадателен
орган в петък.

Той бе породен от
спора има ли всъщ-
ност редовно свикано
заседание, е ли то про-
дължение на предход-
ното, законосъобраз-
ни ли ще бъдат взети-
те решения, ако мес-
тните законотворци
решат да се разра-
ботят.

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 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” АД

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727 www.hbsteel.bg

Съдят дупнишки рецидивист,
опитал да краде в Радомирско

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен дупничанин застава пред съда

за кражба. Престъплението е извършено преди седми-
ца, когато служители на радомирското районно управ-
ление на МВР задържали 31-годишнят Д.А. от Дупница.
Белезниците щракнали около ръцете му след сигнал за
опит за кражба от къща в село Старо село. Органите на
реда установили, че мъжът е откраднал кон от село Бис-
трица с помощта на лек автомобил „Алфа Ромео“. Жи-
вотното било прибрано и по-късно върнато на собстве-
ника му. Познатият с кражби мъж е привлечен като об-
виняем и му е наложена мярка за неотклонение „под-
писка“. Работата продължава съвместно с Районна про-
куратура – Радомир.

На страница 3

Летни развлечения за деца от
социално-слаби семейства
Светла ЙОРДАНОВА

В рамките на лятна-
та програма за работа
с деца, организирана
от Местната комисия
за борба срещу проти-
в о о б щ е с т в е н и т е
прояви на малолетни
и непълнолетни при
Община Перник, беше
организирана прожек-
ция в кино “Арена” в
столицата. Инициа-

тивата се реализира
за трета поредна го-
дина. В нея са включе-
ни деца от социални-
те услуги, както и та-
кива от социално сла-
би семейства, преми-
нали през комисията.

Лятната програма
за деца, организирана
от Местната комисия
за борба срещу проти-
в о о б щ е с т в е н и т е

прояви на малолетни
и непълнолетни /
МКБППМН/ при Общи-
на Перник започна с
посещение   на крепос-
тта Цари мали град в
началото на месеца.

Лятната програма
включва още посеще-
ния на различни инте-
ресни за децата мес-
та, както и други раз-
влечения.
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Óäúëæàâàò ðàáîòíîòî âðåìå çà ïîäïèñâàíåòî íà äîãîâîðèòå
Близо 10% от абонатите с договор “Лоялен клиент” не са осигурили отчитане на топломерите си

Почистиха канавките в “Изток”
Любомира ПЕЛОВА

Предприета са необходимите мерки по
почистването на облицовъчната канавка на
входа на Перник, при местността „Ладови-
ца“, в квартал „Изток“. Превантивните дей-
ности са взети от Община Перник и кметс-
тво „Изток“, обясни градоначалникът Вяра
Церовска на заседание на минипарламен-
та миналата седмица в отговор на питане
на съветник от левицата.

„Този проблем е от дълги години, след
всеки обилен дъжд се получават наводн-
явания. С общинското предприятие „Флор“
изчистихме облицовъчната канавка , която
не беше почиствана повече от 20 години“,
заяви кметът на „Изток“ Емил Костадинов.
Той изрази надежда, че по този начин ще
се облекчи потока на водата. 

„Бяха събрани  и изрязани храстите и
дърветата. Над 4 камиона  бяха изчистени
боклуци. Надявам се  да има ефект от тази
наша дейност. Бяха подменени и капаците
на дъждоприемните шахти, за да може во-
дата да оттича по-лесно“, уточни Костади-
нов.  

По негови думи,  шахтите на улиците
„Благой Гебрев“, „Рашо Димитров“ и „Ю-
рий Гагарин“ са почистени още в началото
на пролетния сезон.

За съжаление обаче канализацията е в
окаяно състояние на територията на града
и не отговаря на съвременната ситуация в
момента. През последните години сме сви-
детели и на обилни количества дъждове,
които се изсипват за кратко време и остар-
ялата канализационна мрежа не може да
ги поеме. 

„На този етап сме направили каквото мо-
жем. Надявам се след като влезе водния
цикъл да бъде решен кардинално пробле-
ма“, посочи Емил Костадинов.

Силвия ГРИГОРОВА
 Интересът към до-

говорите „Лоялен
клиент”, които абона-
тите на „Топлофика-
ция Перник”  подпис-
ват за новия отопли-
телен сезон- 2018/
2019 г е много голям,
информира изпълни-
телният директор на
дружеството Любо-
мир Спасов. Той поя-
сни, че новите дого-
вори са в сила от 1
юли 2018 г до 30 юни
2019 г. „Хората, кои-
то са подписали дого-
вора си през август,
реално ще имат 11 ме-
сеца, а не 12, както
тези, които са подпи-
сали договорите си
през юли. Затова те
имат две възможнос-
ти- едната е да си
платят това, което
ще им дойде като
сметка от фирмата
за топлинно счето-
водство. В повечето
от случаите, тази
сметка ще бъде по-
малка, отколкото е
сумата, определена по
новия договор, тъй
като тя включва само
консумираната топла
вода. В този случай
тези абонати ще има-
т малко по-голямо
плащане в 12-та внос-
ка, тъй като тя ще
включи и разликата
между стойността
на водата и сумата,
която е определена по
договора за месец ав-
густ.

Другата възмож-
ност, за тези които
са сключили договори-
те си през август, е
до 10 септември да
дойдат на касите на
дружеството и ако
вече са платили смет-
ката си за август, да
си доплатят остатъ-
ка до стойността,
която им е определе-
на по договора. Нап-
ример, ако договора
предвижда месечна
вноска от 65 лева, а
платената сметка за
август, определена
от фирмата за топ-

линно счетоводство
е 28 лв., то следва да
се доплати до 10 сеп-
тември сумата от 37
лева, за да не се нат-
рупа тя в 12-та внос-
ка”, поясни Спасов.
Той допълни, че абона-
тите,  които
смятат, че дружес-
твото им е предложи-
ло малка месечна внос-
ка, могат да поискат
тя да се увеличи.
”Преди два дни имах
такъв случай. На наш
абонат сме определи-
ли, на базата на досе-
гашната му консума-
ция, месечна вноска
от 35 лева. Той поиска
през новия сезон тя
да стане 50лв, защо-
то преценил, че през
този сезон ще има по-
голяма консумация на
топлоенергия, защо-
то очаква  при него да
са двамата му внуци.
Просто човекът
поиска да се застрахо-
ва, за да не допусне
и з р а в н и т е л н а т а
сметка през дванаде-
сетия месец да му е
голяма. Ако се окаже,
че е надплатил, то
надплатените пари
ще си ги получи об-
ратно. Онези абона-
ти, които смятат, че
изчислената им месеч-
на вноска е висока, в
договора сме предви-
дили възможност за
предоговарянето й. В
наредбите е описано
как се случва това. Не
е достатъчно само да
се заяви, че предложе-
ната вноска е висока.
За да се съгласим ние
да намалим месечната
вноска, трябва да са
изпълнени условията
по наредбата. Едното
от тях е да се декла-
рира пред фирмите за
дялово разпределение
по-ниска консумация
на топлоенергия. Тя
трябва да бъде опре-
делена и доказана с
междинен отчет на
фирмата. След това
фирмата за дялово
разпределение следва
да му начисли по-ни-

сък процент прогно-
зен дял. Ние на тази
база можем да нама-
лим месечната вноска
по договора. Другата
възможност да нама-
лим вноска по догово-
ра е абонатът да бъ-
де достатъчно убеди-
телно мотивиран  за-
що иска намалението.
Единият от важните
аргументи в подкрепа
на такова искане е, ко-
гато сградата ета-
жна собственост е са-
нирана, което предпо-
лага по-малка консума-
ция на топлоенергия.
Там можем да помис-
лим в посока намал-
яване на вноската”,
уточни директорът
на топлофикационно-
то дружество.

Директорът на
„Топлофикация Пер-
ник” информира, че
към момента около
10% от абонатите,
които имат сключен
договор „Лоялен
клиент” за изтеклия
отоплителен сезон,
са с липсващ отчет
на уредите за дялово
разпределение или
въобще нямат монти-
рани такива на радиа-
торите си. Той напом-
ни, че тези абонати
имат време, докато
тече срокът за об-
жалването на израв-
нителните сметки, да
осигурят достъп до
уредите си за отчи-

тане, за да им бъде из-
вършена корекция на
сметката от фирма-
та за топлинно сче-
товодство. „На тези
абонати е начислена
топлинна енергия на
базата на пълната
мощност на радиато-
рите, с които се ото-
пляват и затова из-
равнителните смет-
ки, които са получили
са по-високи. Ако не
осигурят отчитане
на уредите си, риску-
ват месечната внос-
ка, която ще им бъде
предложена за новия
договор да бъде дос-
та по-висока, на база-
та на отчетената им
от топлинните сче-
товодители консума-
ция през сезона. Апе-
лирам абонатите,
които имат сключен
договор „Лоялен
клиент” с дружество-
то или искат да склю-
чат такъв, да си мон-
тират уреди за дяло-
во разпределение на
радиаторите. Това се
налага, защото след
приключването на
отоплителния сезон,
фирмите за дялово
разпределение трябва
да ги отчетат, за да
се извърши справед-
ливо разпределение на
реално консумирана-
та топлинна енергия
в сградата етажна
собственост”, поя-
сни Любомир Спасов.

Той напомни, че
крайният срок за под-
писването на догово-
рите за новия ото-
плителен е 30 август.
След тази дата дого-
вори няма да се под-
писват, тъй като в
този случай ще се
появи голямо допла-
щане при последната
вноска, защото това,
което не е доплатено
в срока на договора
ще трябва да се доп-
лати накрая. „Догово-
рът е дванадесетме-
сечен- влиза в сила от
1 юли и е до 30 юни.
Когато се пропуснат
2 или 3 вноски, ще се
получи голямо допла-

щане, което първо не
е приятно за абоната,
за нас също.

В този случай из-
численията се ус-
ложняват много, ба-
зираме се на прогноз-
ните сметки на фир-
мата за дялово раз-
пределение и става
твърде сложно. Зато-
ва сме определили
краен срок за подпис-
ването на договори-
те 30 август. Изклю-
чение може да се нап-
рави в краен случай,
само при писмено зая-
вление до директора
на „Топлофикация
Перник”, заяви Спа-
сов.

С цел улеснение на
гражданите, които
работят до 17 часа
или работят извън
Перник, ръководство-
то на „Топлофикация
Перник” е взело реше-
ние да остави дежур-
ни служители на ги-
шетата, където се
сключват договори-
те, които ще ра-
ботят до 18.00 ч. от
тази седмица до края
на август.

Според директора
на „Топлофикация
Перник”, средното
потребление на топ-
линна енергия за изми-
налия отоплителен
сезон, за най-често
обитаваните жилища
в града, които са 67
кв. м, е било около 9.5
мегавата. Това озна-
чава, че отоплението
на абонатите е стру-
вало средно около 810
лева за целия сезон. В
сравнение с предход-
ния отоплителен се-
зон- 2016/2017г.,
потреблението при
битовите абонати е
било по-малко с около
8% , тъй като зимата
беше по-мека. С оглед
на малкото поскъпва-
не на топлоенергия-
та, което влезе в сила
от 1 юли 2017г, смет-
ките за сезон 2017/
2018г са по-ниски с
около 5-6% в сравне-
ние със сезон 2016/
2017г.

Храмов празник в Мошино
Светла ЙОРДАНОВА

В деня на Свети пророк Илия едноимен-
ната църква в пернишкия квартал „Моши-
но“ отбеляза своя храмов празник и 20-го-
дишнина от нейното реставриране. Служба-
та в празничния Илинден започна рано сут-
ринта със Света литургия.

Десетки миряни се стекоха в храма, за
да почетат Св. пророк Илия, един от най-ве-
ликите измежду старозаветните пророци и
закрилник на населеното място, и да се по-
молят за здраве на светеца. Свещичка за
благоденствието на жителите на квартала
запали кметът на населеното място инж.
Емил Костадинов.

В началото на 19 в. местните жители ре-
шават, че трябва да си построят църква, за
да не им се налага да ходят всеки път до с.
Църква.  След много перипетии храмът е
изграден, а за дата на неговото освещава-
не е определен 20 юли (по нов стил), в чест
на свети Илия. Мошинци наричат храма на
името на светия-пророк. С течение на вре-
мето църквата, строена с много усилия и
любов запада, поради което през 1918 г.
мошинци строят храма отново. През 1998 г.
църквата е възродена за нов живот.

Обновената църква е открита от тогаваш-
ния български патриарх Максим на 2 ав-
густ 1998 година.
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КЗД: Няма дискриминация ромските
ученици да вземат стипендии

Светла ЙОРДАНОВА
Няма дискриминация в предложението

да се отпускат стипендии за ромски учени-
ци. Това е решила Комисията за защита от
дискриминацията, след като сдружение
“Азбукари” внесе сигнал по случая, който
се разгоря през 2016 година. За това съоб-
щава председателят на сдружението Цве-
та Кирилова във Facebook.

От пресцентъра на КЗД потвърдиха за
решението, като заявиха, че то е взето на
12 юли. По закон решението може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок, а при такъв
сценарий ще се стигне и до съд. Припомн-
яме, че до сигнала се стигна след като Ми-
нистерството на образованието обяви пре-
ди две години (бел. ред. - по времето на
Меглена Кунева), че ще бъдат отпускани
стипендии в размер на 30 евро на месец за
ромски ученици, които имат успех над
3,50. Тогава ведомството обяви, че по този
начин ще се насърчат децата от етноса да
завършат средно образование и да про-
дължат да учат след това в университет.
Стипендиите бяха част от съвместен
проект, като се предвиждаше 60% от
средствата да идват от Ромския образова-
телен фонд, а 40% дава МОН. Предвижда-
ше се и стипендиите да са 600 на брой – по
200 за IX и X клас, и по 100 за XI и XII клас.
За да вземеш стипендия по проекта,
трябва да имаш минимален успех 3.50.
Има обаче допълнително разделение, с
още две нива – над 4.50 и над 5.50. От вто-
рата година на получаване на стипендиите,
размерът им зависи от успеха съгласно
трите нива – 3.50-4.49, 4.50-5.49 и над 5.50.
От условията не стана ясно обаче какви са
критериите за определяне на точния раз-
мер на стипендията, ако успехът е по-ви-
сок от “добър”. Отделно, не всички младе-
жи от ромски произход в гимназиална фа-
за на обучение могат да кандидатстват за
стипендиите. Нямат право да получават
стипендия деца, които вземат стипендии
по други проекти, както и ученици, които
учат в специални училища - оздравителни;
за деца с умствена изостаналост; възпита-
телни училища интернати (ВУИ); социално-
педагогически интернати; за деца с увре-
ден слух, с нарушено зрение и логопедич-
ни. Срещу идеята въстанаха множество
патриотични организации, сред тях и сдру-
жение “Азбукари”, които сигнализираха
Комисията за защита от дискриминацията.

“След повече от 700 дни, с дълбоко прис-
кърбие искам да съобщя на всички родите-
ли, чиито деца бяха жестоко ощетени, съ-
щите родители, които се възмутиха в со-
циалната мрежа преди две години на
проекта на Министерство на образование-
то, свързан с ромските стипендии, а след
това преобразувани в щедри хонорари на
специални учители, обучаващи само ром-
ските деца в системата на образованието,
че Комисията за защита от дискриминация
реши да не се съобрази с Истината и Съ-
вестта, а да вземе решение в полза на час-
тен ромски фонд, навлезнал осезаемо в
структурите на МОН, постановявайки, че
българските деца не са дискриминирани”,
написа Кирилова в социалната мрежа. По
нейни думи с тази стъпка се отварят широ-
ко врати за нахлуване с пълна сила на уми-
шлени и зловредни практики,”които не
водят до нищо добро за децата на Бълга-
рия”. Кирилова е категорична, че дискри-
минацията тук е налице. Причината - ром-
четата ще получат пряко финансово стиму-
лиране от държавния бюджет, насочено
само към децата от тази общност, като то-
ва оставя всички останали деца изолирани
от възможността да получат пари. “Това ги
поставя в уязвима ситуация”, пише още тя.

Според нея такива “необмислени практи-
ки” насаждат допълнително напрежение и
провокират омраза, създават ненавист в
децата и усещане за фаворизиране на оп-
ределена група. “Тези действия подклаж-
дат напълно излишно етническо напреже-
ние, те провокират коментари у засегнати-
те родители, че проектът по същество реа-
лизира обратна дискриминация”, допълва
Кирилова.

Причината за бърко-
тията след вчерашна-
та техническа грешка,
допусната от Савов,
който сбърка бутона
и вместо да даде край
на дебатите по една
от точките, обяви
край на сесията, бе, че
помежду си леви и дес-
ни спореха ожесточено
става въпрос за про-
дължение на предход-
ната сесия или по съ-
щество е ново заседа-
ние. Ако става дума за
нова, тя наистина е
незаконосъобразна, за-

всички се подписахме
за край на сесията.
Днес отново се подпи-
сахме, което означава
начало на ново заседа-
ние. Такова обаче не е
обявявано. На сайта
на ОбС не е публикува-
но обявление с дата,
час и дневен ред на се-
сията, какъвто е редъ-
т“, припомни Андрее-
ва. Тя нападна десните
си колеги, обвинявайки
ги, че проявяват поли-
тически инатлък и
носят вина са нелицеп-
риятната ситуация в
която е изпазнал мини-
парламентът. Ралица

щото не е обявена по
правилник, не е огласе-
на и на сайта на мини-
парламентаи припомни
съветничката от БСП
Ралица Андреева. Така
всяко решение, което
днес бъде взето, вед-
нага отива в съда, за-
щото ще е незаконо-
съобразно. А става ду-
ма за важни и за об-
щинската управа док-
ладни, свързани с пари
от общинския бю-
джет, с разпореждане
с общинско имущес-
тво, приемане и на дру-
ги важни документи,
предупреди тя. „Вчера

бе категорична, че ко-
легите й от ГЕРБ не са-
мо носят вина за съз-
далия се батак, както
го нарече тя, но и са на
път да вкарат в него
не само председателя
Савов, но и кмета на
общината. „Ще смее ли
вашият кмет да сложи
подписа си под доку-
менти за общинска
собственост, при по-
ложение заседанието е
опорочено”, попита
риторично Ралица Ан-
дреева.

В крайна сметка Иво
Савов призна, че става
дума за сбъркана про-
цедура. А  грозната
разправия в залата
стана достояние на
перничани, които
следят работата на
ОбС, тъй като заседа-
нието се излъчва от
местното радио.
„Станахме за срам
пред общественос-
тта. Да прекратим то-
зи цирк. Да насрочим
нова сесия, за да бъ-
дат крокетни и закон-
ни всички решения,
които ще вземем, за да
не се стига до съдебни
дела. Аз лично се чувс-
твам като жертва на
политически игри”

Заседава Областната
епизоотична комисия
Любомира ПЕЛОВА

Във връзка с въз-
никналите огнища на
особено опасни болес-
ти по животните –
инфлуенца по птици-
те и чума по дребни-
те преживни живот-
ни, в област Бургас и
област Ямбол, и с цел
недопускане разпрос-
траненението им в
нашия регион, както и
заради усложнената
обстановка по отно-
шение на болестта
африканска чума по
свинете на терито-
рията на съседни дър-
жави – членки на ЕС,
областната епизоо-
тична комисия, засе-
дава миналата седми-
ца, предприемайки
превантивни мерки
срещу тях. Облас-
тният управител на
Перник Ирена Соколо-
ва издаде заповед съг-
ласно указанията на
Министерство на зе-
меделието и храните
и Изпълнителната
агенция по безопас-
ност на храните, с
която изисква засиле-
ни проверки и кон-
трол от страна на
ОДБХ, РЗИ, ОДМВР,
РИОСВ, горските сто-

заяви зам.председа-
телят на ОбС Милан
Миланов.

В крайна сметка засе-
дане нямаше, новата
сесия е насрочена за
26-ти юли.

Нека припомним, че
пернишките минипар-
ламентаристи са сред
най-скъпо платените в
страната. Месечните
им възнаграждения
надхвърлят хилядарка.
И е недопустимо за
три години дори най-
новите в минипарла-
мента да не научат по-
не правилника за рабо-
та. «Друга опера» е
фактът, че част от
тях имат богат опит
като местни законот-
ворци. Оше по-друга –
че е време да се поогле-
дат и да престанат да
гласуват автоматич-
но, по «партийна по-
веля», защото това не
винаги е в интерес на
обикновените гражда-
ни, гласували им дове-
рие да ги представм-
ляват в органа, който
е създава местното
законодателство, в
името на чието добру-
ване са се клели. Ащо не
са забравили този
простичък факт...

панства и др. с цел не-
допускане на гореопи-
саните заболявания.
На този етап на те-
риторията на област
Перник няма регис-
трирани огнища на
болести.

“Въпреки усложне-
ната епизоотична об-
становка в райони от
Източна България, на-
шият ангажимент и
обща дейност, между
мен и отговорните
институции на тери-
торията на облас-
тта, е свързана с обе-
зпечаване спокой-
ствието и информи-
раността на хората.
Всички стопани и
граждани трябва да
бъдат изключително
отговорни, бдителни,
запознати със ситуа-
цията и стриктно да
се придържат към са-
нитарните мерки и
предписанията - да де-
зинфекцират, да не
транспортират жи-
вотни и да не смес-
ват стада”, призова
областният управи-
тел Ирена Соколова.

Областната дирек-
ция по безопасност
на храните в Перник
остава в състояние

 «Струмска слава» представи
отбора си за новия сезон

Любомира ПЕЛОВА
ФК „Струмска слава“ представи отбора си

за новия сезон вчера. Събитието започна в 10
часа на градския стадион. „Горди сме, че мал-
ка община като Радомир втора година е в про-
фесионалния футбол. Имаме добър отбор, от
който се очаква да се представи по-силно през
новия сезон. Община Радомир и местния биз-
нес правят всичко възможно, за да поддържат
футбола и спорта като цяло“, каза кметът на об-
щина Радомир Пламен Алексиев. С фланелка-
та на „Струмска слава“ ще играят бившия ка-
питан на Царско село Димитър Петков, колум-
биецът Давид Асате, французинът Юго Куанта,
сменилият „Литекс“ Христо Кирев.

От общинска администрация Радомир ин-
формираха още, че е изготвен проект за нов
път и голям паркинг до градския стадион. Съо-
ръженията ще улесняват достъпа до стадиона,
тенис корта и градския парк. Шосето ще свър-
зва международния път София-Кюстендил с
ул. „Дупнишка“, която е една от основните път-
ни артерии в града.

на повишена епизоо-
тична готовност и
се преустановява
внасянето на храни
от животински
произход. Агенцията
по безопасност на
храните и митничес-
ките служби пред-
приемат строги мер-
ки за налагане на кон-
трол на граничните
пунктове. Гранична
полиция ще конфиску-
ва и унищожава внесе-
ни суровини и храни
от животински
произход. На директо-
рите на ОДБХ в цяла-
та страна е разпоре-
дено да информират
кметовете на съот-
ветните населени
места, ловните сдру-
жения и лицата, от-
глеждащи домашни
животни, като ги за-
познаят с актуална-
та епизоотична об-
становка, риска и на-
чините за разпрос-
транение на болести-
те, както и мерките
за биосигурност, кои-
то трябва да се спаз-
ват в обектите. При
всеки случай на съмне-
ние за заболяване не-
забавно да информира
ветеринарен лекар.

от страница 1
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1224 перничани ще получат такива уведомления

Силвия ГРИГОРОВА
1 224 лица, на те-

риторията на об-
ласт Перник, които
навършват възрас-
тта за пенсионира-
не за най-масовата
категория- трета,
през 2019 г., ще по-
лучат уведомител-
ни писма. Това ин-
формира директо-
рът на Териториал-
ното поделение на
Националния осигу-
рителен институт

в Перник- Иво Пу-
шев. Освен информа-
ция за осигурител-
ните им права, в
писмата са посочени
и документите, кои-
то всеки гражданин
трябва да предста-
ви, заедно със зая-
влението за отпус-
кане на пенсия.

„Тази кампания се
провежда за втора
поредна година. Цел-
та на това уведом-
яване е да бъде оси-

гурено достатъчно
време на бъдещите
пенсионери да се
погрижат за набав-
янето и оформяне-
то на всички необхо-
дими документи във
връзка с излизането
им в пенсия. Това не
само осигурява
тяхното спокой-
ствие при подго-
товката на пенсио-
нирането, но и оп-
тимизира самото
пенсионно произ-

водство. Граждани-
те, които имат
някакви въпроси,
свързани с осигур-
яването на необхо-
димите им докумен-
ти, могат да дойдат
в ТП НОИ- Перник,
където ще получат
разяснения”, поясни
Иво Пушев.

Той напомни, че
през 2019 г. изискуе-
мата за жените въз-
раст за придобиване
право на пенсия за
осигурителен стаж
и възраст е 61 годи-
ни и 4 месеца, а за
мъжете – 64 години
и 2 месеца. Правото
на пенсия се придо-
бива при наличие на
35 години и 8 месеца
осигурителен стаж
за жените и 38 годи-
ни и 8 месеца осигу-
рителен стаж за мъ-
жете. Необходимо е
обаче и двете изи-
сквания (за навърше-
на възраст и за при-
добит осигурителен
стаж) да са изпълне-
ни едновременно.

Националният оси-
гурителен инсти-
тут препоръчва на
осигурените лица да
се снабдят с персо-

нален идентифика-
ционен код (ПИК),
издаден от НОИ. Та-
къв код те могат да
получат във всяко
териториално поде-
ление на институ-
цията. ПИК предос-
тавя лесен и удобен
начин за ползване на
редица електронни и
а д м и н и с т р а т и в н и
услуги през интер-
нет страницата на
НОИ, както и поз-
волява на потреби-
телите да прос-
ледят осигурител-
ната си история в
Регистъра на осигу-
рените лица.

Националният оси-
гурителен инсти-
тут (НОИ) ще из-
прати 81052 персо-
нални уведомителни
писма до всички оси-
гурени лица, които
през 2019 г. навър-
шват изискуемата
от Кодекса за со-
циално осигуряване
(КСО) възраст за
пенсиониране и на
които не е отпусна-
та пенсия за осигу-
рителен стаж и въз-
раст при условията
на ранно пенсиони-
ране.

Цената на тол системата
ще се определя от класа на
пътя и неговото състояние

Силвия ГРИГОРОВА
С въвеждането на тол системата ще

има различни тарифи за различните кла-
сове пътища, като за тези в най-лошо
състояние няма да се плаща, докато не
бъдат ремонтирани. Това каза председа-
телят на Управителния съвет на Агенция
“Пътна инфраструктура” инж. Светослав
Глосов, който взе участие в  заседание
на парламентарната Комисия по регио-
нална политика, благоустройство и мес-
тно самоуправление. Депутатите от коми-
сията приеха на първо четене промените
в Закона за пътищата, предвиждащи въ-
веждането на електронна система за съ-
биране на таксите за ползване на репуб-
ликанската пътна мрежа на база измина-
то разстояние за превозни средства и об-
ща техническа допустима максимална
маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за
леки автомобили с обща техническа до-
пустима максимална маса до 3,5 т (еле-
ктронна винетка).

Инж. Глосов обясни, че се предвижда
от идната година да се въведат електрон-
ни винетки за леките автомобили. Цените
им няма да се променят. Планира се и въ-
веждане на уикенд винетка, с която ще
се облекчат пътуващите по републикан-
ските пътища само през почивните дни
като социална мярка. Тол системата
трябва да бъде въведена през август
2019 година.  Тя ще обхваща 16 хиляди
километра републикански пътища, от съ-
ществуващите 20 хил. километра.

 „Системата е базирана на сателит, ка-
то ще има GPS проследяване, с което ще
се следи целия трафик на товарните ка-
миони. Контрол ще има и чрез камери,
монтирани на рамки и наземен със 100
оборудвани автомобила. „Такава систе-
ма се изгражда за първи път в Европа и
България ще е първата държава с толко-
ва модерна техника“, отбеляза той. Инж.
Глосов допълни, че системата ще се уп-
равлява от ново звено в АПИ, което ще
стопанисва и поддържа системата.
Председателят на УС на АПИ добави, че
не се предвижда с въвеждането на тол
системата да се облагат републикански-
те пътища, които преминават през урба-
низирани територии. „Те ще останат необ-
лагаеми, както и в момента, като в също-
то време АПИ ще продължи да ги под-
държа“, категоричен бе той. Инж. Глосов
обърна внимание, че системата може да
се надгради и при желание от общините
и Народното събрание закона може да се
промени и да се облагат с такси и общин-
ски пътища, приходите от които ще оти-
дат за поддръжката им. Общинската път-
на мрежа е с дължина колкото републи-
канската и в много лошо състояние, каза
още инж. Глосов. Той обясни още, че с
въвеждането на системата ще отпадне
ангажимента на държавата да финанси-
ра АПИ, тъй като тя ще се финансира от
приходите от тол такси. „Тогава АПИ ще
освободи един ресурс“, коментира още
председателят на УС на АПИ. Той поясни,
че идеята на АПИ е 50% от приходите от
тол такси да отиват за поддръжка на съ-
ществуващата инфраструктура и 50 % за
нова инфраструктура.

 Членът на УС на АПИ инж. Дончо Ата-
насов заяви, че тол системата е една от
най-тежките, които се изграждат у нас.
Според него тя ще е много по-справедли-
ва от съществуващата в момента, защото
този който руши най-много пътищата, ще
плаща повече. „225 млн.лв. са приходите
от продажбата на винетки за леки коли, а
почти 100 млн.лв. идват от тежкотоварния
трафик. Това е несправедливо и ще объ-
рнем модела“, каза още инж. Атанасов.
Той подчерта, че за да е ефективна сис-
темата ще има и по-строг контрол. „АПИ
в момента събира с 20 млн.лв. повече
приходи от винетки в сравнение с 2017 г.
и с 40 млн.лв. повече от 2016 г,което ид-
ва от засиления контрол на превозните
средства с МВР“, каза той.

Промени от НАП ще засегнат
над четвърт милион фирми
Силвия ГРИГОРОВА

 Над 250 000 регис-
трирани търговски
фирми по данък доба-
вена стойност (ДДС)
трябва да актуализи-
рат фискалните си
системи до края на
март 2019 г.До края
на юни следващата
година същото
трябва да направят
и нерегистрираните
по ДДС компании, как-
то и бензиностан-
циите по отношение
на техните електрон-
ни системи с фискал-
на памет.

Говорителят на На-
ционалната агенция
по приходите  Росен
Бъчваров представи
предстоящите про-
мени на брифинг по
повод измененията в
Наредба за изменение
и допълнение на На-
редба № Н-18 от 13
декември 2006 г. за
регистриране и отчи-
тане на продажби в
търговските обекти
чрез фискални ус-
тройства.

Бъчваров обясни,
че промените са про-
диктувани от някои
съществени фискал-
ни рискове. Сред тях
са използването на

касови апарати в рес-
торантите и заведе-
нията за бързо хране-
не, търговията на
дребно с хранителни
стоки, търговията с
облекла и обувки и
други.

Той призова всички
търговци да се свър-
жат с производите-
лите на касови апара-
ти или със сервизни-
те организации и да
извършат променени-
те в изискванията на
наредбата. Около из-
тичането на крайни-
те срокове се появ-
яват и доста затруд-
нения, предупреди
Бъчваров.

Втората необходи-
ма промяна, която
отчетоха от НАП, е
изпращането на дан-
ните от касовите бе-
лежки в приходната
агенция.  Всяка касова
бележка, издадена от
касов апарат в Бълга-
рия, трябва най-къс-
но до пет минути
след издаването й да
бъде изпратена на
сървърите на Аге-
нцията.

Забранява се изда-
ването на служебни
бонове, посочи Бъч-
варов и допълни, че

издаването на подоб-
ни бонове се е пре-
върнало в модел за
заобикаляне на прави-
лата. Промените
предвиждат и премах-
ване на сторно касо-
вата бележки, които
досега се издаваха на
хартия.

Бъчваров обеща, че
на всяка една бележка
се очаква да бъде от-
белязан баркод, кой-
то да съдържа цяла-
та необходима ин-
формация и който би
позволил на клиента
да участва в лота-
риите на НАП.

Другата група про-
мени в наредбата са
свързани със соф-
туера на управление
на продажбите. Това
са всички системи,
при които има ком-
пютърен екран и фис-
кален принтер. Проб-
лемът при него е, че
би могъл да позволи
всяка една издадена
бележка да не е фис-
кална.

Те създават много
сериозни рискове и
нямат никаква правна
регулация,  обобщи
говорителят на НАП.
Той добави, че между
30-70% от продажби-

те с такива принте-
ри са в “зоната на
здрача”.

“В досегашната ни
практика сме срещали
много случаи, в кои-
то записите на база-
та данните на ус-
тройствата се нами-
рат в Хавай, САЩ, Ду-
бай или на места, при
които контролът на
данъчната админис-
трация е на практика
невъзможен”, заяви
Бъчваров.

Всеки производи-
тел на такъв соф-
туер трябва да го
приведе съгласно на-
редбата и да деклари-
ра съответствието
пред НАП. До момен-
та има 20 000 тър-
говски фирми, в кои-
то има над 43 000
фискални принтера,
изтъкна той.

Промени има и при
електронната търго-
вия, стана ясно от
думите му. Към нас-
тоящия момент еле-
ктронните магазини
все още не са подло-
жени на регулация в
резултат на което не
се знае чия собстве-
ност, отбеляза Бъч-
варов.

Последната група

промени в наредбата
са свързани с горива-
та. Контролните но-
мера се очаква да бъ-
дат с баркод, който
досега се е писал ръч-
но. Следва сее житей-
ската практика и с
допуска възможнос-
тта бензиностанции-
те да оперират на са-
мообслужване. Съг-
ласно новите правила
на наредбата изрично
се постановява за
всяка една продажба
на гориво да има касо-
ва бележка, подчерта
говорителят на НАП.

На въпрос на
news.bg до какви гло-
би би довело неспаз-
ването на наредбата,
Бъчваров посочи, че
глобата за неиздава-
не на касова бележка
при първо нарушение
е 2 000 лв., а за второ
10 000 лв. При сис-
темно нарушение на
правилата търгов-
ският обект би мо-
гъл да бъде запеча-
тан в срок до един ме-
сец. Той уточни, че
наредбата няма за
цел административ-
ни санкции, а да се на-
сърчи доброволното
спазване на правила-
та.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 3(5), ТЕЦ, 2 тер., 83 м2 - 80 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. - 66 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
20. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 52 м2, двор 1/2 от 288 м2 - 40 000 лв.
21. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
26. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
28. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
29. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Кафе, магазин или офис, Център - 490 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. 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

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Понеделник, 23 юли 2018 г., брой 136 /6484/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.
2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО
3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА, ЗП:54КВ.М,ДВОР:532КВ.М - 73 000 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
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, Център - до 35 000 евро
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 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    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. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

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

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

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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@abv.bg
www.ra-skorpion.com

Facebook: Рекламна агенция Skorpion

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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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

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

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

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 - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 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.

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

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:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

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:

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12
Тел. 077122297; 077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

КАПАЦИТЕТ: HB Steel има производствен
капацитет от над 700 тона на месец

ПРОЕКТИ: HB Steel, наследник на Хела-
Бориславов, е доказан партньор в
строителството на мащабни индустриални и
инфраструктурни проекти като АМ Люлин, АМ
Струма, Тех Парк София, Технополис, Лидл,
седалков лифт Стойките-Пампорово, седалков
лифт Мечи чал и множество административни,
търговски и жилищни сгради

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Email: info@hbsteel.bg Тел: 0889 533 727

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



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 Тойота Ярис, 2008 г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

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

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 глед-
ки, свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до сто-
лицата посредством автомагистрала
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

Батановци. Тел: 0893 306 308
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
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
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А

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

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 0885 949 293

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна 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 разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789
Продавам апартамент в Твърди

ливади, 54 м2, отремонтиран,
обзаведен, саниран - 58 500 лв.
Тел. : 0896 695 860

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

(складово) помещение - 200 м2, с
прилежащи паркоместа в охраняема
складова база. Тел.: 0888 925 48
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
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.:
0898520537

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

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Търся жена за работа в нонстоп, кв.

Мошино - добро заплащане. Тел.:
0895 773 886
Търся жена за работа за магазин в

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна ин-
вестиционна програма за подобряване на услугите
за своите клиенти. Компанията всекидневно из-

вършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на
електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на
съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско нап-
режение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилак-
тика на трафопостове и други. Успешната реализация на
тези мерки налага кратковременни прекъсвания на еле-
ктрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу пла-
нирани прекъсвания на електрозахранването на територия-
та, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 - 27 юли 2018 г. вклю-
чително, се налагат кратковременни оперативни превключ-
вания с цел обезопасяване на съоръженията за работа,
осигуряване на алтернативно захранване за част или всич-
ки засегнати клиенти и последващо включване на съоръже-
нията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК
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-planI-
ranI-remontI/.

Община Брезник  
На 23.07.2018 г. /08:30 - 16:15 ч./ -  Банище
На 23.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./

На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 14:00 - 16:30 ч./
На 26.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -
Бегуновци

На 23.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./
На 25.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./
На 26.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Беренде, Общ. Земен

На 23.07.2018 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  Брезник:   06286.72.21,
Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 24.07.2018 г. /08:30 - 16:15 ч.; 10:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2018 г.
/09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Брезник:   Александър Тинков,
Георги ив Бунджулов, извън Регулацията, Трън

На 24.07.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.;
14:00 - 16:30 ч./ -  БРЕЗНИК:   МТП РЪЖДАВЕЦ

На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ Брезник:   Нестор Петров, Трън
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Брезнишки

извор
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Велиново
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Велковци,

Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула,
С.Велковци, УПИ IV-105, кв.40

На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Габровдол
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Гигинци:   УПИ

Х²V-219, кв.22
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Горна

Секирна:   Местн.Валога
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Гърло:

Общ.Брезник
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  ДОЛНА

СЕКИРНА:   МТП;Д.СЕКИРНА
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Душинци
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Ерул
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Кошарево
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Милкьовци
На 25.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Непразненци
На 26.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 09:00 - 16:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -

Ноевци
На 26.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Режанци
На 26.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Садовик
На 26.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Селищен Дол
На 26.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Слаковци
На 26.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Сопица
На 26.07.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Станьовци
На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ярджиловци:   Братя Чакрини,

Вердин Александров, извън Плана, искър, Могилка, Мусала,
Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков,
Черна Гора

Община Перник  
На 23.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./

На 25.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./
На 27.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Батановци:   3ти Март, Бела
Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Граово, Мах.Трънска и Кащерова,
Св.Св.Кирил и Методий, Свети Спас

На 23.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./
На 25.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./
На 27.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Батановци:   3ти Март, Бела
Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Мах.Трънска и Кащерова,
Св.Св.Кирил и Методий, Свети Спас

На 23.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./
На 25.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./
На 27.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Батановци:   Александър
Стамболийски, Батан Войвода, Васил Левски, Граово, Любен
Каравелов, Никола Вапцаров, Св.Св.Кирил и Методий, Христо
Ботев, Христо Смирненски Продължава на стр. 9
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На 23.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./
На 25.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На
27.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Батановци:   Бистрица, Владимир
Заимов, Желю Демиревски, Коста Тричков, Мах.Делниче, Никола
Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил и Методий, Старо Село,
Стране, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 23.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 24.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./
На 25.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./   На
27.07.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Богданов Дол:   Васил Левски, Витоша,
Княз Борис I, Люлин, Мах.Стаменова, Пчела, Струма, Теменуга, Хан
Аспарух, Христо Смирненски, Чучулига

На 23.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Дивотино:   3-ти
Март, 34069, Витоша, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесета, Двадесета,
Двадесетивтора, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетиосма,
Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета,
Двадесетичетвърта, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста,
Двадесетишеста, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Девета, Девета,
Девета, Деветнадесета, Деветнадесета, Деветнадесета, Десета,
Десета, Единадесета, Единадесета, Кв29 УПИv   -642, Люлин, Люлин,
Махала Ливаге, Махала Светавода, Миньор, Миньор, Миньор,
Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Пета, Петдесета, Петдесетивтора,
Петдесетитрета, Първа, Първа, Рила, Седемнадесета, Седма, Седма,
Седма, Слатина, Слатина, Струма, Струма, Струма, Тридесета,
Тридесета, Тридесетивтора, Тридесетипета, Тридесетипърва,
Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета,
Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, УПИ II кв.746,
Четвърта, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма,
Четринадесета, Шеста, Шеста, Шеста

На 23.07.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Дивотино:   Витоша,
Двадесетипета, Дванадесета, Единадесета, Комсомолска, Люлин,
Люлин, Махала Герен, Миньор, Петдесетипета, Петнадесета, Първа,
Първа, Слатина, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тринадесета,
Тринадесета, УПИ V III - 296 Kb.21, Четвърта, Четирдесета,
Четирдесетипета, Четирдесетитрета, Четринадесета, Шестнадесета

На 23.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Дивотино:   Витоша, Дванадесета,
Единадесета, Комсомолска, Люлин, Махала Герен, Миньор,
Петдесетипета, Петнадесета, Първа, Слатина, Тринадесета,
Четринадесета, Шестнадесета

На 23.07.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Дивотино:   Двадесетипета, Люлин,
Първа, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тринадесета, УПИ V III - 296
Kb.21, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетипета, Четирдесетитрета

На 23.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -
Драгичево:   V-14,Кв.83, VII-555 кв.80, Александър Боянов,
Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Байкал, Бор, Васил
Априлов, Васил Априлов, Васил Левски, Васил Левски, Витоша,
Владайска, Владайска, Възраждане, Възраждане, Възраждане,
Възраждане, Възраждане, Възраждане, Възраждане, Възраждане,
Върла Стрън, Георги Бенковски, Горно Драгичево, Горно Драгичево,
Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище,
Гранит, Долно Драгичево, Здравец, ивайло, иван Вазов, иван Вазов,
Калиница, Каменица, Кокиче, Кокиче, Кракра, Кракра, Кракра,
Кракра, Кракра, Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено
Орище Пи 324, Магистрала, Магистрала, Магистрала, Мария Луиза,
Мария Луиза, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност
Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево, Местност Горно
Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев, Местност Горно
Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите,
Местност Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/
Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище,
Местност Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/
Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно
Драгичево/Черешите, Местност Горно Драгичево/Черешите,
Минзухар, Миньор, Мрамор, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров,
Никола Вапцаров, Оборище, Оборище, Оборище, Панайот Волов, Пи
020003, Пи 1625,М.Серимеж, Пирин, Пирин, Първа, Първа, Райна
Княгиня, Райна Княгиня, Реката, Реката, Република, Република, Рила,
Рила, Ропотамо, Рударска, Рударска, Рударска, Рударска, Рударска,
Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Средорек, Стара Планина, Стара
Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Умище, УПИ V III-1426,
Физкултурна, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Симеон, Черни Връх,
Явор, Янтра, Янтра

На 23.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 24.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./
На 26.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -
Кладница:   Горско Стоп.Витошко

На 24.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Кралев Дол:   3-ти Март, Божилец,
Боян Витков, В.Левски, Васил Левски, Велико Търново, Волга, Голо
Бърдо, Граничар, Драва, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, извора, искър,
Калофер, Калужерец, Лале, Люлин, Люляк, Махала Айдарица, Махала
Орниче, Металург, Минзухар, Миньор, Орниче, Отец Паисий, Родопи,
Светлина, Синчец, Славей, Струма

На 24.07.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Кралев Дол:   3-ти
Март, Божилец, В.Левски, Васил Левски, Волга, Голо Бърдо, Дъбрава,
Еделвайс, искър, Лале, Люлин, Люляк, Махала Айдарица, Металург,
Минзухар, Орниче, Отец Паисий, Родопи, Светлина, Славей, Струма

На 24.07.2018 г. /09:15 - 15:00 ч./ -  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо
Ткзс

На 24.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Мърчаево:   10-та, Мърчаево Пи
52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 24.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Перник:   Аврора, Айдарица,
Баба Парашкева, Балева Махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали,
Бор, Боровец, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев,
Димитър Хранов, Драва, Евгении Ачанов, Жива Вода, ивайло,
Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път,
Лазар Робев, Леденика, Ленин, Мах.Захаринова, Мах.Чешкарова,
Момин Проход, Рилски Езера, Станке Димитров, УПИ ² кв.81, Христо
Македонски, Христо Смирненски, Църква, Чехов, Чуйпетлово

На 25.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Перник:   Айдарица, Димитър
Благоев, Драва, Леденика, Ленин, Чехов

На 25.07.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 11:00 - 12:00 ч./ -  Перник:   Ален
Мак, Бабуна, Багова Махала, Балван, Балкан, Батуля, Беласица,
Боянова Поляна, Буная, Венец, Верила, Веслец, Витоша, Вихрен,

Връх Богдан, Връх Вола, Голобръдска, Горски извор, Гр. Перник,
Крепост  Кракра , Градище, Девети Май, Драгановец Залес.Пояс,
Дъга, Еделвайс, Елбрус, изток, Китка, Колош, Ком, Краище, Кракра,
Крепок, Кристал, Кристал Блокове, Лисец, Люлин, Марина Бара,
Миджур, Морозов, Оборище, Околчица, Осогово, Отец Паисий,
Партизан, Пирин, Предел, Протожерица, Ралица, РУПИте,
Самодивска, Сандански, Сахат Тепе, Сини Връх, Славей, Средец,
Средна Гора, Стара Планина, Столетов, Стримон, Струма, Цане
Гинчев, Черковна, Черноризец Храбър, Чумерна, Шумак, Ялбовец

На 25.07.2018 г. /08:45 - 12:00 ч./ -  Перник:   Ален Мак, Буная, Верила,
Люлин, Миджур

На 25.07.2018 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,
Мария Луиза, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели,
Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Аспарух, Хан Кубрат,
Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Цар Борис I,
Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин

На 25.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Перник:   Бела Вода, Владайско
Въстание, Емине, Симеон Радев

На 25.07.2018 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Перник:   Бор, Боровец, Волга,
Димитър Благоев, Евгении Ачанов, Кралевски Път, Църква,
Чуйпетлово

На 25.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Перник:   Бучински Път, Гр. Перник,
кв. изток, Ул. Луганск, УПИ Iv, кв.21, Златоград, изток, Йордан Благоев,
Кадиевка, Калинин, Карл Маркс, Кишинев, Краснодар, Куйбишев,
Луганск, Мах.Портарева, Никола Чучулков, Новгород, Рашо
Димитров, Рига, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 25.07.2018 г. /13:15 - 16:30 ч./ -  Перник:   Бучински Път, Златоград,
изток, Мошино, Рашо Димитров, Рига, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин
Пи 58781,5146784

На 26.07.2018 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Перник:   Бучински Път, изток,
Юрий Гагарин

На 26.07.2018 г. /09:30 - 10:30 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Перник:   Златоград,
изток, Йордан Благоев, Куйбишев, Никола Чучулков, Новгород,
Рашо Димитров, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 26.07.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Перник:   изток, Йордан Благоев,
Калинин, Луганск, Рашо Димитров, Юрий Гагарин

На 26.07.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Перник:   Кишинев, Краснодар,
Луганск, Рашо Димитров

На 27.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Перник:   Крали Марко,
Мах.Чекърчийска, Младен Стоянов, Силистра, Сини Вир,
Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Урса, Цоф Бараки

На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Перник:   Ленин, Маниш, Металург,
Ракитовец, Рахила Ангелова, Станке Димитров, Църква

На 27.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Перник:   Младен Стоянов
На 27.07.2018 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Перник:   Юрий Гагарин
На 27.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Рударци:   3-ти

Март, Васил Априлов, Ваташка, Витоша, Дабо, Ерма, Здравец, искър,
Лиляна Димитрова, Людмила Димитрова, Люлин, Миньор, Райко
Янков, С.Рударци, Синчец, Средна Гора, Стара Планина, Черни Връх,
Ясен

На 27.07.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Селищен Дол
На 27.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Бор,

Боровец, Волга, Кралевски Път, Райко Даскалов, Христо Ботев
На 27.07.2018 г. /13:00 - 16:00 ч.; 13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -

Студена, Общ. Перник:   Пояс №1 на Язовир Студена
На 27.07.2018 г. /13:15 - 16:00 ч./ -  Ярджиловци:   Александър

Стамболийски, Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Братя Чакрини, Братя
Чакрини, Васил Левски, Велин Асенов, Вердин Александров, Вердин
Александров, Витоша, Витоша, Витоша, Георги Димитров, Двадесет
и Трети Април, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Девети
Септември, Девети Септември, Девети Септември, Девети Септември,
Иван Алексиев, Иван Алексиев, Иван Димитров, Иван Димитров,
извън Плана, извън Плана, искър, Йордан Станоев, Йордан Станоев,
Йордан Станоев, Китка, Китка, Китка, Кракра, Марин Зафиров, Марин
Зафиров, Методи Станимиров, Могилка, Мусала, Никола Вапцаров,
Оборище, Орниче, Орниче, Орниче, Орниче, Осогово, Осоица,
Партизан, Партизан, Партизан, Партизан, Перник, Плиска, Плиска,
Първи Май, Радослав Зафиров, Радослав Зафиров, Радослав
Зафиров, Рила, Рила, Свилен Русев, Славчо Дяков, Славчо Дяков,
Славчо Дяков, Средна Гора, Стара Планина, Стража, Струма, Тодор
Димитров, Христо Смирненски, Черна Гора

Община Радомир  
На 23.07.2018 г. /08:45 - 10:00 ч./ -  Батановци:   Пречиствателна

Станция
Община Трън  
На 23.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 25.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -

Вукан:   УПИ III-130 кв.12
На 23.07.2018 г. /09:15 - 16:15 ч.; 09:30 - 16:15 ч./ -  Вукан
На 24.07.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Дълга Лука:   УПИ IV-71, кв.17
На 24.07.2018 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  Зелениград:   Общ,Трън, Парцел

III-253, кв.40
На 26.07.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Лева Река
На 26.07.2018 г. /09:45 - 16:15 ч./ -  Пенкьовци
На 27.07.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./ -  Слишовци
На 27.07.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Шипковица

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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 Днес ще постигнете значителен напредък при
разрешаването на редица важни за вас въпроси.
Ограничете действията, заради които бихте
могли да попаднете на неизгодна за вас позиция.
Водете се от разума си останете чужди на изку-
шения и съблазън. Не провокирайте късмета си с

нищо, което би нарушило хармонията в душата ви.

 Днес се отнасяйте към детайлите с внимание.
В случай че имате възможност да разрешите се-
риозни проблеми от личен характер, при никакви
обстоятелства не се поддавайте на изкушение-
то да играете доминираща роля. Днес не бива да
говорите напразно и мислете за последствията

от думите си.

 Днес ще бъде вълнуващ ден за много от вас,
особено ако сте съумели да изиграете ходовете
си в професионалната сфера по правилен начин.
Препоръчително е да не предприемате начинания,
които по някакъв начин биха могли да накърнят
материалните ви интереси. Най-добре е да изча-

кате благоприятен момент за действие.

 Днес не взимайте, но и не давайте пари назаем.
Не бъдете щедри на обещания към възрастните
членове на семейството си. Конкретизирайте
плановете си и спазете сроковете на поетите
ангажименти, за да сте сигурни и спокойни през
следващите дни. Споделете мислите и чувства-

та с партньора си, заедно ще ви бъде по-лесно и приятно.

 Днес при много от вас се очертава настъпване-
то на промени. Опитайте да отделите доста-
тъчно време за личните си дела. В партньорско
предложение ще откриете нещо полезно за себе
си. Ще срещнете повече разбиране от някого и
това ще ви подтикне към разкриване на по-съкро-

вени ваши тайни.

 Днес сами увеличете добрите си възможности
за постигане на стабилна реализация на работно-
то място. Резултатите от съвместните ви дей-
ствия ще покрият очакванията ви. Ще имате ус-
пехи в занимания и дейности, които се развиват
бързо, каквито са търговията и рекламата. По-

лезни и с видими резултати са козметичните процедури.

 Днес е добре да погледнете глобално на делови-
те въпроси, които ви вълнуват. Добро настрое-
ние, придобивки, финансови и лични реализации ще
бележат деня на много от вас. В случай на зат-
руднения се допитвайте до хора с опит и обе-
ктивно виждане по проблемите ви. Насочете ене-

ргията си към нови и реализуеми начинания.

 Днес не е желателно да градите каквито и да
било мащабни планове. Опитайте да структури-
рате изпълнението на делата си. Бъдете внима-
телни и се пазете от изкушения. Избягвайте
употребата на алкохол. Направете си самооценка
и отстранете пропуските си, за да станат по-

успешни делата ви.

 Днес не отхвърляйте с лека ръка отправените
ви предложения да направите промяна в живота
ви. Бъдете достатъчно адекватни, за да внесете
сериозни подобрения в живота си. Денят е еднак-
во добър както за делова работа и бизнес, така и
за индивидуални занимания. Позитивните мисли

ще ви помогнат да реализирате творческите си идеи.

 Днес спокойствието, търпението и готовнос-
тта да подхождате новаторски към обичайните
си отговорности ще ви помогнат да преодолеете
редица затруднения, съществуващи на работно-
то ви място. Опитайте да не предприемате из-
лишни рискове, особено ако забелязвате, че поло-

жението в материален план непрекъснато се мени.

  Днес е важно по-голямата част от вас да пре-
карат на открито, а най-важното е да се освобо-
дите от напрежението и стреса, на който бяхте
подложени в личен или в делови план. Въведете
ред в бита и се потопете в рутината на домаш-
ните грижи. Ако сте активни ще свършите много

работа и то с лекота.

 Днес детайлно планирайте предстоящо свое
пътуване. Откровеността ви ще бъде високо оце-
нена.Погрижете се с положителни емоции да за-
пазите отличното си здравословно състояние,
като отделите достатъчно време и за отдих.
Следвайте целите си, като се концентрирате

върху важното.
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Футболистите на
„Струмска слава”(Ра-
домир) надделяха убе-
дително  над юноши-
те на ЦСКА в събота,
когато пред около
150 зрители, сред
които и кметът Пла-
мен Алексиев, беше
представен отбора
за сезон 2018-2019 го-
дина. През миналата
година „Славата” ус-
пя да се спаси от из-
падане във „В” група
чак в последния кръг,
когато надделя над
прекия си конкурент
„Оборище”, като ус-
пя да го обърне от
0:1 до 3:1  последните
25 минути на среща-
та. Днешният мач за-
почна след  като все-
ки от футболистите
беше представен
пред публиката. Ста-
на ясно,че досегаш-
ният вратар Радко
Костадинов е предпо-
чел отново да се със-
тезава във „В” група
в отбора на „Бо-

тев”(Ихтиман) . На
негово място под
рамката ще застане
французинът Юго
Стефан Куантар,
юноша на „Нант”, иг-
рал за последно в
„Шартр”.  Конкурен-
ция ще ву правят
преотстъпеният от
ЦСКА Драгомир Пет-
ков и дошлият от
„Калиакра”(Каварна)
Владислав Мичев. Ко-
лумбиецът Давид
Асате пък има проб-
леми с работната ви-
за, което вероятно
ще му струва липса
от последната седми-
ца в подготовката.
Хубавото е,че в от-
бора шестима са си
от Радомир, което за-
пазва облика на тима
и му дава наистина
радомирски вид – не-
що, което е доста
рядко срещано в
днешни дни. Има как-
во да наваксва и пос-
ледният,присъединил
се къв клуба Валери

Кулинов, който идва
от Австрия и явно
сериозно трябва да
се потруди,за да вле-
зе  в игрова форма.
Иначе мачът започна
повече от добре за
домакините, които
откриха резултата
още във втората ми-
нута след като капи-
танът Борислав Ни-
колов изведе съот-
борниците си напред.
След още петнайсе-
тина минути  Але-
ксандър Аспарухов
отбеляза второто
попадение в мача. До
края на полувремето
шансове за гол имаха
Ерик Иванов и Тодор
Зюмбулев, но пропус-
наха, а и юношите на
ЦСКА все още под-
държаха някакво рав-
новесие на тере-
на,най-вече с много
тичане и борба за
всяка топка. През
второто полувреме
обаче разликата в
класите и подготов-
ката си каза думат
Не бяха изминали се-
дем-осем минути от
подновяването на иг-
рата, когато футбо-
лист на гостите си
вкара автогол, като
заби в собствената
си врата центрирана
отдясно топка.  Пре-
възходството на до-
макините продължи и
в 60-та минута на ма-
ча Александър Аспа-
рухов, който опреде-
лено беше най-актив-
ният играч на
„Струмска слава”
проби отляво, подаде
на Тодор Зюмбулев,
който намери непок-

рития Христо Кирев
и дошлият от „Ли-
текс” нападател муш-
на топката в мрежа-
та въпреки,че двама
защитници на гости-
те бяха на голлиния-
та с намерение да
предотвратят гола.
След още десетина
минути Христо Ки-
рев и Кристиян Тасев
сътвориха чудесна
комбинация, която
завърши с красив уда-
р на Тасев, донесъл пе-
тото  попадение на
отбора. Момчетата
от ЦСКА се стараеха
колкото могат да
поддържат някакво
равновесие на терена
и успяха на два пъти
да улучат гредите на
радомирската врата,
но така и не стигнаха
до гол. В последните
петнайсет минути

на срещата домакини-
те пък вкараха цели
три. Първо хубав уда-
р от около 20 метра
на Христо Кирев улу-
чи напречната греда
и застаналият пред
вратата Александър
Аспарухов с глава пра-
ти топката в мрежа-
та. Малко по-късно

съдията отсъди дуз-
па за фаул срещу Вик-
тор Мицаков и отно-
во Александър Аспа-
лухов записа името
си сред голмайстори-
те. В последните ми-
нути на срещата
Кристиян Тасев на-
върза защитник и
вратаря на гостите
със самостоятелен
пробив и като
видя,че няма как да
вкара сам подаде топ-
ката на непокрития
Аспарухов, който без
никакви проблеми вка-
ра четвъртия си гол
в мача. След срещата
старши-треньорът
на домакините Влади
Димитров заяви,че
голямата победа не
го лъже, видял е дос-
татъчно слабости в
отбора, с които
трябва да се пребори

до началото на пър-
венството, което ве-
че чука на вратата.
Следващата събота
„Струмска слава”
стартира участието
си в есенния дял на
новото първенство с
домакински мач сре-
щу отбора на „Помо-
ри

„Струмска слава” състав
есен 2018 година

1.Юго Стефан Кантар  - нов , вратар ,
юноша на „Нант”,

за последно е играл в „Шартр”
12.Драгомир Петков – вратар, нов,

преотстъпен от ЦСКА 1948
99.Владимир Мичев – вратар, нов идва от

„Кариакра”
2.Борислав Николов
3.Николай Николов
4.Юлиян Чапаев
5.Мартин Костов
6. Димитър Петков
7.Кристиян Тасев
8. Тодор Зюмбулев
9.Аспарух Аспарухов
10.Ерик Иванов
11.Димитър Панталеев , нов идва от

„Оборище”
14.Христо Кирев – нов, идва от „Литекс”
15.Калоян Евгеник
19.Христо Младенов
20.Ангел Маджиров
22.Антон Тунгаров
23.Любомир Танев
77.Виктор Мицаков
88.Илиян Попов – нов, идва от

„Витоша”(Б)
84.Валери Кулинов – нов, идва от

„Австрия”
33.Динко Динев – нов, идва от

„Тунджа”(Ямбол)
Треньори:
Старши-треньор – Влади Димитров
Пом.треньор – Димитър Димитров
Треньор на вратарите – Валери Тодоров

Щангите най-после си
платиха глобата

Българската федерация по вдигане тежес-
ти плати глобата от 250 000 долара, която й бе-
ше наложена от Международната федерация
по вдигане на тежести. Сумата беше осигуре-
на чрез договори за реклама с най-големия
вносител на автомобилни гуми и верига от
професионални сервизи за гуми Медина Мед
за 150 000 лв. и със СПОРТ ТОТО за 250 000
лв. 18 000 лв. бяха дарени от физически ли-
ца.Ръководството на федерацията изразява
своята искрена благодарност към Медина
Мед, СПОРТ ТОТО и частните дарители, които
оказаха безценна помощ на нашия спорт в
изключително тежък момент.Федерацията
подписа 5-годишен рекламен договор с Ме-
дина Мед и СПОРТ ТОТО  След като глобата
беше платена, стана възможно участието на
21 млади български състезатели на Европей-
ското първенство по вдигане на тежести за
юноши и девойки до 15 и до 17 години, което
ще се проведе от 22 до 28 юли в Милано (Ит).
Освен за медалите, те ще вдигат за спечелва-
нето на още една квота при девойките за
Младежките олимпийски игри, които пред-
стоят тази есен в Буенос Айрес. България ве-
че има една квота при юношите, а за да спе-
челим максимално възможните в щангите об-
що две, трябва да се наредим сред първите 4
в класирането по нации при девойките.

В атлетиката се омазаха с допинг
Грандиозен скан-

дал разтърси леката
атлетика, след като
световната центра-
ла IAAF разкри под-

робности от докла-
да на Комисията си
по етика.В него има
120 доказани случая
на положителни про-

би на звезди в спор-
та, като 85 от тях
са на атлети, прите-
жатели на олимпий-
ски медали!Разслед-
ването е продължи-
ло от април 2017 г.
до април 2018 г. и в
него има разкрити и
доказани нарушения
с кръвен допинг и
други забранени
стимуланти. 14 от
имената на олимпий-
ските медалисти са
на руснаци, твърди
английският в. "Гар-
диън". Руският
"Спорт-експрес" раз-
кри, че единият от

тях е шампионът
от игрите в Лондон
2012 на висок скок
Иван Ухов.

Друг златен оли-
мпийски медалист -
състезателката на
бягане с препя-
тствия Рут Йебет,
е вероятно най-гол-
ямата звезда в скан-
далния доклад. 21-го-
дишната атлетка е
олимпийска шам-
пионка на 3000 м от
Рио 2016, родена е в
Кения, но се състе-
зава за Бахрейн.Об-
що 101 от 120-те
атлети, включени в

доклада с доказата
употреба на допинг,
са елитни състеза-
тели. Кенийският
трикратен свето-
вен шампион на 1500
м Асбел Кипроп също
видя името си в спи-
съка.

Срещу всички ули-
чени 120 атлети за-
почват съдебни дей-
ствия в Спортния
Арбитражен съд в
Лозана, като тези,
които още се състе-
зават (има и такива,
които са прекрати-
ли кариера), ще бъ-
дат санкционирани.

Миньорци борец ще се бори
за бронзов медал в Турция
Даниел Александров ще спори за бронза на

престижния турнир "Вехми Емре" в Истанбул
(Турция). В категория до 82 кг националът по-
беди представителя на домакините Аслан Ате-
м с 3:1, а след това срази и съотборника си Ро-
сиан Дермански с 5:1.На полуфиналите Але-
ксандров бе спрян от грузинеца Лаша Лобад-
зе, световен вицешампион до 23 г. с 1:2. При
97-килограмовите Николай Байряков започна
с победа над Сидиков (Казахстан) с 2:1, но
след това загуби от Демирци (Турция) с 1:5.
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Той опитал да преведе нелегално през границата седем чужденци

Мащабна акция в Радомир срещу
разпространението на дрога

Любомира ПЕЛОВА
При мащабна акция срещу наркораз-

пространението в Радомирско са задържа-
ни петима местни.

Полицейската операция е проведена ми-
налата седмица от служители на Специали-
зираното звено за бързи действия при Об-
ластната дирекция на МВР в Перник, пред-
ставители на сектор „Противодействие на
криминалната престъпност“ и криминалисти
от местното Районно управление на поли-
цията. Органите на реда са иззели над 15
грама канабис и около 30 грама метамфета-
ми. В хода на полицейските действия, за
срок до 24 часа са задържани петима мес-
тни жители – В.Т. на 34 години, 29-годиш-
ният С.П.,  27-годишният Е.К., двадесет го-
дини по-възрастният А.С. и 43-годишният
З.М. При арестуването на последния от гру-
пата са намерени и иззети наркотичните ве-
щества,  разфасовани в отделни дози.  Ще
се установява съпричастността на всеки от
задържаните към наркоразпространението
и употребата на дрога.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 354 „а“, ал. 1 от Наказателния кодекс и
работата по разследването продължава.

Любомира ПЕЛОВА
След преследване и

изстрели гранични
полицаи от Трън за-
държаха каналджия и
седем чужденци,
съобщиха от прес-
центъра на МВР.

В четвъртък, към
20:30 ч. граничен по-
лицейски автопат-
рул забелязал лек ав-
томобил „Ауди“ и
джип „Гранд Чероки“,
движещи се един след
друг към българо-
сръбската граница.

Двамата гранични
полицаи незабавно
подали сигнал в де-
журната част и пос-
ледвали съмнителни-
те коли. Въпреки по-
дадените звукови и
светлинни сигнали
към водачите, те

продължили движе-
ние в опит да из-
бягат.

На пътя между ма-
хала Русимовци и раз-
клона за село Декьов-
ци лекият автомобил
пропуснал отпред
джипа.

Впоследствие се
оказало, че мигран-
тите са натоварени
в джипа и така му е
дадена възможност
да се измъкне от
преследването.

М е ж д у в р е м е н н о ,
шофьорът на лекия
автомобил опитал да
избута от пътя гра-
ничните полицаи, ка-
то блъснал отдясно
служебния автомо-
бил. Независимо от
всичко, високопрохо-
димият автомобил

на Гранична полиция
успял да настигне
джипа в землището
на село Горочевци.

След кратко прес-
ледване и предупре-
дителни изстрели
във въздуха гранич-
ните полицаи задър-
жали шофьора – 45-
годишен криминално
проявен от София,
който направил опит
да избяга. При про-
верката в джипа са
открити седем чуж-
денци, по първона-
чални данни иракча-
ни.

Каналджията и миг-
рантите са задържа-
ни в ГПУ-Трън. Уведо-
мена е районната
прокуратура. Дей-
ствията по случая
продължават.

Холандка опита да пренесе
97 000 недекларирани евро

Любомира ПЕЛОВА
97 000  евро задържаха митнически ин-

спектори при проверка на холандска граж-
данка на МП Калотина. На 17-ти юли митни-
ческите служители спират за проверка
входящ лек автомобил, пътуващ от Холандия
към Турция, съобщиха от държавното обви-
нение. Контрабандната валута, в различни
купюри, направена на пачки и увита в найло-
нов плик, е открита в дамската чанта на 54-
годишна жена, която пътувала със съпруга и
пълнолетната си дъщеря. Преди проверката
семейството заявило, че не пренася нищо
подлежащо на деклариране, включително и
валута.  По случая, по описа на Митница Сто-
лична и под ръководството на Районна про-
куратура Сливница, е образувано досъдебно
производство, приключило в условията на
бързо производство и валутата е отнета в
полза на държавата. Това е втори случай на
задържано голямо количество контрабандна
валута на МП Калотина през последните де-
сет дни, след като на 09.07.2018 г. бяха за-
държани 52 000 евро у съпрузи, отново пъту-
ващи от Холандия до Турция през България.

 ДО ТРИ ПЪТИ ЗА ЩАС-
ТИЕ. ПО ТАЯ ФОРМУЛА,
ХАРАКТЕРНА ЗА ДЕТ-
СКИТЕ ПРИКАЗКИ, ВЪР-

ВИ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, който не
успя и от втори опит да продължи засе-
данието си в края на миналата седми-
ца. Не стана ясно дали това е цирк, или
театър, но и в двата случая е смешно.
При толкова печени в процедурата съ-
ветници се оказа, че има и бая недопе-
чени. Които пекат на бавен огън не са-
мо процедурата, но и доверието в ин-
ституцията. Да започнеш едно заседа-
ние и да не знаеш какво започваш -
ново или старо такова - значи да отиде-
ш на училище с ненаписано домашно.
Не че това, второто, не се случва често
в българското училище, но съветниците
ни нямат друг ангажимент освен това
елементарно упражнение. Тая дупка не
е дупка и тая сесия не е сесия. До този
парадокс се стигна в петък, когато
сбирката на общинарите срамно бе
прекратена заради нарушена процеду-
ра. Донякъде обаче има и логика. Та
кой нормален общинар работи в петък,
и то следобед? И то при положение, че
е работил и предишния ден до обяд...
Денят на майстора бе уважен по тоя
култов начин от пернишките съветници,
затова нека ги съди историята. А на из-
бирателите да не им пука. Засега не е
дошъл денят на майстора за техния
майсторлък.

НИКАКЪВ МИГРАНТСКИ НАТИСК
КЪМ БЪЛГАРИЯ НЯМА, БОДРО РА-
ПОРТУВАТ ОФИЦИАЛНИТЕ ХРО-
НИКИ, а народът дреме пред телеви-
зорите в очакване да види разкъсана
мрежа на границата. Мрежа може и да
не види, но мигранти се видяха оня ден
в Трънско. И не само се видяха, но и се
чуха. Здрава патаклама като на кино
се разиграва в пограничния край, къ-
дето играта на стражари и апаши здра-
во загрубява. Преследване, стрелба
във въздуха, заградителни мероприя-
тия - всичко по каталог. И накрая 7-8
иракчани плюс няколко каналджии в
кюпа на нулевия мигрантски натиск.
Ще излезе, че е полезно да хващаме
по някой и друг неканен гост преван-
тивно, щото иначе как ще изкрънкаме
от Европа още пари за охрана на грани-
цата. Трънчани да бъдат готови за още
нулев мигрантски натиск. И да си носят
каските...

Пожарникарите с традиционно
честване на Илинден в Брезник

Любомира ПЕЛОВА
С курбан и водос-

вет беше отбелязан
Илинден – празникът
на Старозаветния
пророк Илия – закрил-
ник на пожарникари-
те. 

Традиционното чес-
тване се състоя в Ра-
йонна служба „Пожар-
на безопасност и за-
щита на население-
то” – Брезник, къде-
то се намира еди-
нственият параклис в
област Перник в двор
на пожарна команда.
Той носи името на
Свети Илия и е издиг-
нат през 2002 г. със
собствени средства
на брезнишките огне-
борци.  Събитието бе
уважено от облас-
тния управител Ире-
на Соколова и главен

Катастрофа заради мокър път,
кметове на мястото на ПТП-то

Любомира ПЕЛОВА
В петък сутринта зам.-кметовете Владис-

лав Караилиев и Йордан Павлов бяха на
място на пътното транспортно произшес-
твие, което стана на извънградската магис-
трала, в района на ТЕЦ – Перник. Инциден-
тът е
вследс-
т в и е
н а
мокра-
та път-
н а
н а с -
т и л к а
между
мотор
и авто-
мобил, за радост нямаше пострадали. 

Зам.-кметът Владислав Караилиев ведна-
га информира Областно пътно управление
да сигнализира участъка и да постави знак
за намаляване на скоростта, както и да бъ-
де въведена временна организация на дви-
жението.

На място пристигна и зам.-директорът на
ВиК - Перник Иван Симеонов, тъй като по
видими белези е имало авария на водопро-
вод, който изтича на магистралата.

комисар Николай Ни-
колов – директор на
Главна дирекция „По-
жарна безопасност и
защита на население-
то”. Губернаторът
на Перник поздрави
директора на РД
ПБЗН-Перник комисар
Емил Марков и служи-
телите на дирекция-
та за всеотдайната
им работа и високия
морал при изпълнение
на техните служебни
задължения: 

„Чувството ми на
благодарност към
вас, хората които из-
пълнявате всекиднев-
но една високоблаго-
родна мисия – защита
живота и здравето на
всички нас, е голямо.
Именно заради това,
на днешния празник
Илинден, поздравявам

всеки един от работе-
щите в РД ПБЗН-Пер-
ник и в районните
служби по общини за
положените усилия
при потушаването на
множеството пожари
в областта ни, прео-
долените трудности
и високите резулта-
ти във вашата дей-
ност. Вие гарантира-
те нашата сигурност
и спокойствие. Нека
Свети Илия ви зак-
риля от беди!”. 

След приветствия-
та, присъстващите и
гостите имаха въз-
можността да опита-
т от курбана, чието
приготвяне е започ-
нало от вчера. От ос-
ветената вкусотия
хапнаха и хората от
Дневния център за
стари хора в града.
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