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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

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

ни бившият кмет на
Перник Иван Иванов и
бившия кмет на Перник
по заместване на почи-
налата през 2015 годи-
на Росица Янакиева -
Илинка Никифорова за
извършено престъпле-
ние по служба, в качес-
твото им на длъжнос-
тни лица, заемащи от-
говорно служебно поло-
жение - престъпление
по чл. 282 ал.2 от НК.

На Илинка Никифоро-
ва е повдигнато обви-
нение за това, че за вре-
мето от 08.09.2014г. до
09.09.2014г. в гр. Пер-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.62 лв.
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Св. ап. Яков
Заведеев. Св. Донат,

еп. Еврийски.

Влизане -
излизане

Влизането и излизането са се превър-
нали в национален спорт. Практикуват
се на най-високо равнище. Непрекъсна-
то ни приканват или да влезем в няка-
къв съюз, или да излезем оттам, къде-
то сме влезли.

Това за еврозоната и Шенген си го
знаем. Там влизането не става по наше
желание, а по чуждо, въпреки че много
го искаме. Опитите продължават. От
оня ден големите ни държавници се за-
надяваха да влезем и в ОИСР /Органи-
зация за икономическо сътрудничес-
тво и развитие/. Тая абревиатура за-
сега трудно я преглъщаме, но ще свик-
нем. Нали трябва първо да се научим
да я произнасяме правилно, преди да
влезем евентуално.

И тук опитите продължават. Отдел-
но от това някои политици като ги
напече слънцето, почнат да бълнуват
и да ни плашат с влизане в Евразия или
нещо подобно.

Като капак Волен Сидеров ни успо-
кои, че няма смисъл да се хабим да из-
лизаме от Евросъюза и НАТО, щото те
сами щели да се разпаднат. Може и да е
прав. И тук нашето влизане и излизане
не зависи от нас. Ние сме като бежан-
ците - влизаме неканени, а после изли-
заме изхвърлени.

Валентин ВАРАДИНОВ

80 / 260

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

Наистина ли над 1 милион лева са източени от общината и кой се е облагодетелствал е въпросът засега без отговор
Съперник

Преди два месеца
неистов скандал раз-
тресе Перник. Градът
осъмна гъмжащ от жан-
дармерия, която нахъл-
та още в ранните ут-
ринни часове в общин-
ската администрация,
започна изземването на
документация, послед-
ваха обиски в жилища и
офиси на фирми. Задър-
жани бяха двама бивши
кметове на общината.
От спецпрокуратура-
та официално обявиха,
че към наказателна от-
говорност са привлече-

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

dlv.si@abv.bg

56-годишен е удавилият се
в Струма миналата седмица

Любомира ПЕЛОВА
Установена е самоличността на удавили-

я се мъж в коритото на река Струма, съоб-
щиха от полицията.

Както "Съперник" писа, на 24 април, в ко-
ритото на река Струма, в района на ул. "Бла-
гой Гебрев" беше открит мъж, паднал във во-
дите. След изваждането му от служители на
пожарната, на път за болницата той починал.
В първоначалния момент мъжът е бил без до-
кументи за самоличност. По-късно е иденти-
фициран от негови роднини и това е 56-годи-
шен перничанин. След аутопсията е устано-
вено, че причината за смъртта му е удавяне.
Взета му е трупна проба за алкохол.

Работата по започнатото досъдебно
производство продължава.

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

ТОП-ОФЕРТА

РУДАРЦИ, парцел с малка
къща, изгодно

0887 884 095; 0896 788 784

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

През октомври обновената
ДГ "Миньорче" отваря врати
Любомира ПЕЛОВА

Усилено се извършват
ремонтните дейности на
пернишката детска гради-
на "Миньоче" като се спаз-
ват сроковете на изпълне-
ние. В това лично се убеди
и кметът на Община Пер-
ник Вяра Церовска, която
беше придружена от ней-
ния заместник Владислав
Караилиев, секретарят Ра-
дослава Манова и ръково-
дителят на проекта Боя-
нка Туджарова.

Строежът на сградата се финансира по Оперативна програма "Ре-
гиони в растеж" 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg
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САМИ-МСАМИ-МСАМИ-МСАМИ-МСАМИ-М®®®®® ЕООД ЕООД ЕООД ЕООД ЕООД
Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!Желани на всяка трапеза!

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

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

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

www.aqelectric.com

Туристическа агенция
ПОСОКА.КОМ

          Предлага:
- Самолетни билети
- Екскурзии почивки
- Автобусни билети
- Резервации

Офис Перник ул. Кракра № 61

Телефони:
076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail:
pernik@posoka.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

"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

ник, в качеството си на
временно изпълняваща
длъжността кмет на
община Перник е преви-
шила правата си по
ЗМСМА и Закона за за-
щита при бедствия, ка-
то без да е възникнало
бедствие на терито-
рия на община Перник
по смисъла на чл. 2 от
ЗЗБ, свикала кризисния
щаб за изпълнение на
Общинския план за за-
щита при бедствия на
община Перник за
2014г.
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Следващият брой на “Съперник“ ще излезе на 02.05.2018 г.

На страница 3

На страница 2

СВЕТЪЛ ПРАЗНИК

НА ТРУДА,

ПЕРНИЧАНИ!
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Ïðåç îêòîìâðè îáíîâåíàòà ÄÃ „Ìèíüîð÷å” îòâàðÿ âðàòè
Ремонтните дейности се извършват в срок, показа проверка на кмета Церовска

В двете сгради ще
бъдат инвестирани
1 699 927 лв., от кои-
то 1 444 938,14 лв. са
европейско финансира-
не, а 254 989 – нацио-
нално. С реновирането

на материалната база,
което започна през
юли 2017 година,  ще
се подобри качество-
то на образованието,
като се цели задържа-
не на младото населе-
ние в града.

Проектът предвиж-

даше целият втори
етаж на 83-годишната
детска градина „Ми-
ньорче“ да бъде свален
до плоча, а след това –
построен отново. Цел-
та е да бъде подсилена
конструкцията на ста-
рата сграда, която

ОИЦ – Перник обобщи резултатите
от информационната кампания

Силвия ГРИГОРОВА
На пресконференция с представителите на

медиите от региона в края на миналата сед-
мица, управителят на  Областният информа-
ционен център Ирена Георгиева запозна
журналистите с резултатите от  проведените
срещи в шестте община на областта в перио-
да от 11 до 26 април. Екипът на ОИЦ-Перник
в този период е провел широка разяснителна
кампания на тема  „Представяне на Програ-
ма за развитие на селските райони 2014 –
2020 г. Актуални възможности за финанси-
ранe от ЕСИФ. Електронно кандидатстване.“.
На срещите са присъствали представители
на общински администрации, бизнеса, раз-
лични институции, земеделски производите-
ли и граждани от шестте общински центъра
на Пернишкия регион  Те са запознати с ак-
туалните възможности за реализиране на
проекти идеи, чрез финансиране от Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове.

Най-голям интерес е предизвикала отворе-
ната за кандидатстване подмярка 6.1 “Стар-
това помощ за млади земеделски стопани”
по Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. (ПРСР). Като допустими канди-
дати са посочени земеделски стопани от 18
до 40 години със стандартен производствен
обем (СПО) на стопанството от 8 000 до 16
000 евро. Проектите ще се оценяват при
спазване на следните критерии за подбор:
кандидатите да имат завършено средно или
висше образование в сферата на селското
стопанство, ветеринарна медицина и/или
икономическо образование със земеделска
насоченост; дейностите да се изпълняват в
секторите „Плодове и зеленчуци“ и/или „Жи-
вотновъдство“; проекти за стопанства в про-
цес на преход или са преминали към биоло-
гично производство на земеделски продукти
и храни; проекти създаващи заетост и нови
работни места. Бизнеспланът трябва да
включва задължително поне една инвести-
ция на единична стойност не по-малка от 700
лв. Безвъзмездната финансова помощ е в
размер на 25 000 евро, които ще бъдат пре-
доставяни на два транша – половината след
подписване на административния договор за
изпълнение, а останалите след приключване
на проектните дейности. Бенефициентите ще
имат ангажимент да увеличат икономическа-
та стойност на стопанството с не по-малко от
4000 евро. Крайният срок за кандидатстване
е 14.06.2018 г. Всеки кандидат е необходимо
да подаде своето проектно предложение
чрез Информационната система за наблюде-
ние на средствата от ЕС в България (ИСУН
2020), чрез която при одобрение ще се из-
вършва и последващото отчитане на изпъл-
нението на проектите.

За общините, посочени като селски райони
(Радомир, Земен, Ковачевци, Брезник и
Трън), ПРСР дава възможност за инвестиции
в създаването, подобряването или разшир-
яването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура, като улици, училища, дет-
ски градини, физкултурни салони и спорт,
площи за обществено ползване и въвеждане
на мерки за енергийна ефективност на об-
щински сгради. Общинските администрации
ще трябва да подготвят своите проектни
предложения и да ги подад през месец юли
2018 г.

Ирена Георгиева подчерта, че по време на
срещите си, експертите от ОИЦ  – Перник са
акцентирали и на възможностите, които пре-
доставя ОП „Иновации и конкурентоспособ-
ност“, по която се очаква да стартира набор
на проектни предложение в посока „Насър-
чаване на предприемачеството“.

пострада от земетре-
сението от 2012 г. Ос-
вен това ще бъдат
подменени изцяло тех-
ническите инстала-
ции, ще бъдат въведе-
ни енергоспестяващи
мерки, включващи топ-
лоизолация и подмяна
на дограмата. В гради-
ната ще бъде доставе-
но и монтирано ново
оборудване и обзавеж-
дане. Включен е и ре-
монт на сутеренните
етажи.

Дворното прос-
транство ще бъде с
подменена настилка,
ще бъдат обособени
площадки за игра, дет-
ски кът и пясъчник –
всичко това на площ
от 1 100 кв. метра.

„Реализирането на
този проект е свързан
с енергийна ефектив-
ност и вниманието е
насочено към децата.
Вървим в правилната
насока, за да постиг-
нем целите си“, споде-
ли кметът и припомни

, че към този проект
беше включен и ремон-
тът на ДГ „Изворче“,
чиято лента бе прер-
язана на празника на
Перник- 19 октомври,
миналата година. 

Проектът включва
още въвеждане на ене-
ргоспестяващи мерки,
цялостна подмяна на
техническите инста-
лации, доставка и мон-
таж на оборудване и
обзавеждане, както и
благоустрояване на
дворното пространс-
тво. Срокът за изпъл-
нение на договора
трябва да приключи
24 октомври 2018 г.

От обновената об-
разователна инфрас-
труктура ще се въз-
ползват деца на Пер-
ник. Те ще получат
своето обучение и
възпитание в модерна
и комфортна обста-
новка, съобразена с
най-високите стандар-
ти в детското образо-
вание.

от страница 1

Радомирска майка иска извинение
от председателя на НС Караянчева

Любомира ПЕЛОВА
Рени Григорова, която е майка на 28-го-

дишния Cтeфaн oт Paдoмиp, e изпpaтилa
жaлбa дo Кoмиcиятa пo диcкpиминaция и дo
oмбyдcмaнa. В публикуваната от нея в со-
циалните мрежи жалба, тя обвинява Цвета
Караянчева – председател на българския
парламент в дискриманиция по отношение
на майките на деца с увелждания. Както
„Съперник” писа, самата Рени е инвалид и се
придвижва трудно и това е е в основата на
жалбата й до институциите, изпратена в еле-
ктронен вариант. В нея тя е написала” „Aз
cъм мaйкa нa чoвeк c yвpeждaнe и caмaтa
cъм c тeжки yвpeждaния! Ha 18.04.2018 cлeд
нaш пpoтecт бяxмe пoкaнeни oт
пapлaмeнтapнaтa гpyпa нa БCП в
пapлaмeнтa! Уви нe бяxa дoпycнaти нaши
пpeдcтaвитeли c apгyмeнтa, чe cмe oблeчeни
c флaнeлки, нeoтгoвapящи нa дpecкoдa нa
Hapoднoтo cъбpaниe! Ha cлeдвaщия дeн ни
ce извиниxa пpoфopмa,нo в нaциoнaлeн
eфиp, в пpeдaвaнeтo нa Цвeтaнкa Pизoвa,
тaзи гocпoжa Цвeтa Кapaянчeвa кaзa, чe нe
cмe били дoпycнaти в пapлaмeнтa, зaщoтo
cмe oблeчeни нeпoдxoдящo и тe
пapлaмeнтapиcтитe нe били cлyчaйни xopa!
Toвa e изкaзвaнe, кoeтo ypoнвa
дocтoйнcтвoтo и пpaвaтa ни, кaтo гpaждaни и
cъoтвeтнo paбoтoдaтeли нa тeзи нecлyчaйни
xopa,тaкa чe мoля и нacтoявaм зa oфициaлнo
извинeниe oт cтpaнa нa тaзи жeнa, както и зa
eвeнтyaлнoтo й oтcтpaнявaнe oт пocтa, зa-
paди диcкpиминaция към xopa в
нepaвнocтoйнo пoлoжeниe!”

Пролетен спектакъл в Радомир
Любомира ПЕЛОВА

Пролетен спектакъл, организиран от Цен-
тър за подкрепа за личностно развитие-Об-
щински детски комплекс град Радомир ще
радва радомирци. Мероприятието ще се
състои на 3 май от 17:00ч. в Младежкия
културно-информационен център „Европа“.
Възпитаниците от школите по изкуство към
детския комплекс ще покажат уменията си
придобити до този момент. С много песни,
танци, балет малчуганите от комплекса ще
се погрижат за доброто настроение на
всички.

Пернишко се топи и застарява
Светла ЙОРДАНОВА

Населението на об-
ласт Перник продъл-
жава да намалява и
застарява,съобща-
ват от Териториал-
ната статистика в
Перник. Данните по-
казват, че към 31 де-
кември 2017 г. насе-
лението на област
Перник е 122 421 ду-
ши, което е 1.7% от
цялото население на
страната. В сравне-
ние с 2016 г. населе-
нието на областта
намалява с 1.1%.

Мъжете са 59 646
(48.7%), а жените -
62 775 (51.3%), или
на 1 000 мъже се па-
дат 1 052 жени.
Броят на мъжете
преобладава във въз-
растите до 53 годи-
ни. С нарастване на
възрастта се увели-
чава броят и отно-
сителният дял на
жените от общото
население на облас-
тта.

Продължава проце-
сът на застаряване
на населението, кой-
то се изразява в
увеличаване на дела
на населението на 65
и повече навършени
години.

Към 31.12.2017 г.
относителният дял
на лицата на 65 и по-
вече навършени го-
дини е 24.9% от на-
селението на облас-
тта. В сравнение с
2016 г. делът на на-
селението в тази
възрастова група
нараства с 0.3 про-

центни пункта, а
спрямо 2007 г. - с 3.5
процентни пункта.

Към 31.12.2017 г. в
областта има трима
души на възраст над
100 години. Децата
до 15 години са 14
918, или 12.2% от об-
щия брой на населе-
нието, при 14.3% об-
що за станата.
Спрямо 2016 г. този
дял се увеличава с
0.3 процентни пун-
кта, а спрямо 2007 г.
- с 1.2 процентни
пункта.

О т н о с и т е л н и я т
дял на населението
под 15 години е най-
висок в областите
Сливен - 18.4%, и Бур-
гас - 15.5% от населе-
нието на областта,
а най-нисък е в облас-
тите Смолян и Габ-
рово - по 11.5%.

Към 31.12.2017 г.
общият коефициент
на възрастова зави-
симост  в област
Перник е 58.9%, или
на всяко лице в зави-
симите възрасти
(под 15 и над 65 го-
дини) се падат по-
малко от две лица в
активна възраст. За
сравнение - през
2007  и 2016 г. този
коефициент е бил
съответно 47.9 и
57.6%.

Застаряването на
населението в облас-
тта води до повиша-
ване на неговата
средна възраст, коя-
то достига 46.8 го-
дини в края на 2017
година.

Тенденцията в ос-
таряването на насе-
лението води до про-
мени и в неговата
основна възрастова
структура - под, във
и над трудоспособна
възраст.

Населението в
трудоспособна въз-
раст към 31.12.2017
г. е 71 334 души, или
58.3% от цялото на-
селение на областта.
Спрямо 2016 г. отно-
сителният дял на
т р у д о с п о с о б н о т о
население в облас-
тта намалява с 0.4
процентни пункта.

Разпределението
на населението по
градове и села е как-
то следва: 78.9% в
градовете и 21.1% в
селата.

Към края на 2017 г.
населените места в
област Перник са
171, от които 6 са
градове и 165 - села.

В 85, или 49.7% от
населените места,
живеят от 1 до 49
души включително.
Четири от селата в
областта са с насе-
ление под пет души.

73.1% от населе-
нието на областта е
концентрирано в об-
щина Перник. Населе-
нието на областния
град Перник към
31.12.2017 г, е 73
638 души.

Село Драгичево в
община Перник про-
дължава да бъде най-
голямото село в об-
ластта с население -
1 937 души.



Съперник 330 април 2018 г.ПАНОРАМА

Ñúìíèòåëíà òèøèíà ñëåä ñêàíäàëà ñ áîêëóêà
Наистина ли над 1 милион лева са източени от общината и кой се е облагодетелствал е въпросът засега без отговор

Ефекта от имунизирането
разясняваха от РЗИ

Силвия ГРИГОРОВА
В последния работен ден на изминалата

седмица, във връзка с Европейска та иму-
низационна седмица,  която  стартира на
23 април и приключи на 29, в Регионалната
здравна инспекция в Перник се проведе
пресконференция.

На нея присъстваха: д-р Нина Стамено-
ва- заместник-директор на РЗИ-Перник, д-
р Йорданка Александрова директор на
РЗОК-Перник,  общопрактикуващи детски
лекари,медицински специалисти, работе-
щи в областта на имунизациите.

Презентация, свързана с ваксинопрофи-
лактиката в страната и на територията на об-
ласт Перник представи д-р Славея Гарова.
Целта на презентацията бе да даде отговор
на въпросите: Как действат ваксините? За-
що трябва да се имунизираме! Какво е това
колективен имунитет? Изнесени бяха данни
за ефекта от ваксините, както и за нивото на
ваксинопрофилактиката в страната. В изло-
жението си д-р Гарова подчерта положител-
ния  ефект от ваксинопрофилактиката по
време на епидемията от морбили. Тя посочи
сравнителни данни за броя на починалите  и
заболелите от тежки заболявания преди и
след въвеждането на ваксините за сериозни
заболявания  като: коклюш, тетанус, морби-
ли, полиомиелит, рубеола и др. Д-р Гергана
Георгиева подчерта, че благодарение на ак-
тивната разяснителна работа както на дет-
ските лекари, така и на медицинските спе-
циалисти, които работят в областта на вакси-
нопрофилактиката, заболелите от морбили в
България, по време на епидемията са били
165 и то предимно в две области- Пловдив-
ска и Пазарджишка. Болните са били пре-
димно от ромски произход като причината е
наличието на не ваксинирани групи от хора.
За сравнение  в съседна Румъния болните са
били хиляди. Според д-р Георгиева, необхо-
димо е поне 95% имунизационно  покритие,
за да се  избегне разпространението на за-
разните заболявания и да се постигне ко-
лективна защита на населението.

Даниела Георгиева- главен инспектор в
дирекция "Надзор на заразните болес-
ти"се постара да даде отговор на най-чес-
то задаваните въпроси относно ваксините
и предотвратимите заболявания. Целта бе
да се докаже, че ваксинирането не пре-
дизвиква никакви опасни странични реак-
ции, че то не застрашава здравето на хора-
та, а напротив- предпазва ги от много се-
риозни заразни заболявания, които проти-
чат с много страшни усложнения, които в
редица случаи завършват със смърт.

Много бяха въпросите, на които отговори-
ха както детските педиатри, така и д-р Гер-
гана Георгиева- главен експерт  в дирекция
"Надзор на заразните болести. На въпрос
на "Съперник"- как си обясняват причината
за създадените движения против ваксини-
рането, д-р Георгиева отговори:"В Бълга-
рия дълги години беше създадена отлична
организация  на ваксинопрофилактиката. В
резултат на това ние оставихме в миналото
много страшни заразни заболявания. Това
създаде у хората впечатлението, че пробле-
мът с тези заразни заболявания е приклю-
чил напълно. Но това съвсем не е така и то-
ва го доказа разразилата се  епидемия от
морбили. Тя показа, че там, където има иму-
низационни джобове/тоест групи от хора,
които не са ваксинирани/, те стават жертва
на заразното заболяване. Въпреки, че на-
шата област е сред онези, в които има най-
висок процент на поставени ваксини, все
пак се наблюдава спад, в сравнение с го-
дините назад. Това създава опасност от
пробив на някои заразни заболявания сред
неваксинираните групи и по този начин се
нарушава колективния имунитет". Д-р Геор-
гиева увери, че РЗИ разполага с всички
необходими ваксини срещу опасните за-
разни заболявания, които са безплатни. Тя,
заедно с детските лекари, които присъства-
ха на пресконференцията отправиха апел
към родителите от областта да не рискуват
здравето на своите деца, да имат повече
доверие на детските лекари, за да опазят
здравето на малчуганите.

Тя издала заповед, с
която възложила на
търговско дружес-
тво със специализира-
ни сметосъбиращи
машини, контейнеро-
вози, работници и
друга специализирана
техника да извърши
почистване на бито-
ви отпадъци в Общи-
на Перник - райони по
допълнителни указа-
ния и със срок на сме-
тоизвозване до прео-
доляване на кризисна-
та ситуация. Това Ни-
кифорова извършила
с цел да набави за съ-
щото търговско дру-
жество имотна обла-
га, въпреки наличие-
то на действащ дого-
вор № 18 от
26.09.2005г. със съ-
щия предмет с друго
дружество.

Иван Иванов е обви-
нен в това, че на
22.12.2014г., в гр. Пер-
ник, като кмет на об-
щина Перник, не из-
пълнил служебните си
задължения и без да е
възникнало бедствие
по смисъла на чл. 2 от
ЗЗБ на територия на
община Перник , из-
вършил плащания с
три платежни нареж-
дания от дата
22.12.2014г. в полза
на търговското дру-
жество, на което Ни-
кифорова възложила
дейности за суми
съответно: 430 010
лв.; 370 020лв. и 458
230лв., и от това са
настъпили значител-
ни вредни последици
за бюджета на общи-
на Перник - сума в раз-
мер на 1 258 260 лева.

Наистина ли над 1
милион лева са изто-
чени от общината, е
въпросът, на който и
до ден днешен
търсят отговор пер-
ничани.

Още в деня на аре-
ста, бившият кмет
Иван Иванов зая-
ви:"Не бих казал, че са
източени.", Той каза,
че на 13 ноември 2014-
та година, когато е
встъпил в длъжност е
видял, че още на 9-ти
септември същата го-
дина е сключен дого-
вор с фирма за почис-
тване на нерегламен-
тирани сметища, на
базата на решение на
кризисния щаб.

"Действително има-
ше кризисна ситуация
и градът беше зад-
ръстен", разказа пред
медиите бившият
кмет. "В същото вре-
ме друга фирма си
имаше надлежен дого-
вор от 8 години, и на
която договорът из-

тичаше на 1-ви декем-
ври същата година…
Дейността, за която
ме обвиняват, че съм
платил, е извършена
от септември, октом-
ври и ноември месец.
Аз заварвам надлежно
издадени документи
за тази дейност и то-
зи договор",  допълни
Иванов.

Той поясни, че е по-
питал каква работа е
свършена, но от об-
щината му предоста-
вили надлежни доку-
менти и добави, че
няма идея защо проку-
ратурата твърди, че
няма никаква докумен-
тация. Бившият кмет
добави, че няма как да
представи сам такива
документи, тъй като
те би трябвало да са
в общината.

Говорителят на
главния прокурор
Румяна Арнаудова
заяви от своя страна,
че обвиненията, кои-
то са повдигнати, се
основават на доказа-
телства, събрани от
спецпрокуратурата,
която е сезирана от
агенцията за финан-
сова инспекция.

Тя каза, че фирмата,
която е имала законни
договорни отноше-
ния с пернишката об-
щина, е получила над
400 хиляди лева за
действително извър-
шени и доказани дей-
ности, докато друго-
то дружество е полу-
чило над 1 милион ле-
ва за три месеца при
неадекватна и непъл-
на документация.

Нека обаче си при-
помним още някои
факти. Криза с боклу-
ка в Перник през есе-
нта на 2014 година

наистина имаше, въп-
реки твърденията на
прокуратурата. Или-
нка Никифорова, като
ВрИД кмет наистина
свиква кризисния щаб
заради проблема. А
той не би съществу-
вал обаче, ако община-
та не бе натрупала
към дружеството, с
което има сключен до-
говор, огромни задъл-
жения, довели до реал-
ни затруднения в ра-
ботата му. И когато
си некоректен парт-
ньор по законово
сключен договор, не
можеш да имаш пре-
тенции. Защото
всяка дейност се зап-
лаща и никой не е длъ-
жен да работи без па-
ри. Припомняме още,
че общината дължи
по онова време на
фирмата с 8-годишен
договор около 3,5 ми-
лиона лева, за над ми-
лион и половина има и
наложени запори.

Тук, без да сме адво-
кати на Никифорова,
отваряме скоба, за да
уточним, че цялата
подготовка около об-
явяването на кризис-
ната ситуация и
сключване на нов до-
говор обаче, е извър-
шена от излязлата в
отпуск заради уча-
стието си в парламен-
тарните избори кмет
на общината Росица
Янакиева. ВрИД градо-
началника просто е
поставила подписа си
върху документация-
та.

Така на база решение
на Кризисния щаб,
през декември 2014
година в Перник влиза
столичната фирма
ЗМБГ - общинско пред-
приятие към кметс-

тво Искър в Столич-
ната голяма община.

Още на първата си
п р е с к о н ф е р е н ц и я ,
проведена дни след ка-
то стъпи в длъж-
ност, кметът Иван
Иванов през ноември
2014 година пък зая-
ви, че нов сметосъби-
рач ще чисти и извоз-
ва боклука в Перник,
тъй като договорът
с  фирмата, която до
онзи момент е имала
сключен общината,
изтича на 1 декември
2014 година. Той при-
помни, че още през
лятото на 2015 годи-
на Община Перник е
стартирала процеду-
ра за избор за нов из-
пълнител, който да се
грижи за чистотата
в общината. Софий-
ската фирма "Титан",
зад която стоят не-
безизвестните Дими-
тър Борисов - Гърне-
то и Иво Иванов -
Праховеца, и братя
Домусчиеви, обжал-
ват обществената
поръчка за сметосъ-
бирането в Перник.
Кметът Иван Иванов
уточни, че докато из-
лезе окончателното
решение на ВАС и до-
като то влезе в сила
ще мине известно
време. Местната
власт обаче е подгот-
вена и до 14 дни ще
има временен смето-
събирач, който да съ-
бира и извозва боклу-
ците за времето, ко-
гато реално община-
та няма да има дого-
вор с новата фирма,
спечелила обществе-
ната поръчка.

ДЗЗД "Комунал Пер-
ник" е фирмата, коя-
то чисти от 1 ноем-
ври 2015 година тери-

торията на община
Перник. Консорциу-
мът е бил единстве-
ният, явил се в кон-
курса за спечелване на
обществената поръч-
ка за избор на фирма
за сметопочистване
и сметоизвозване на
територията на об-
щината. В него уча-
стват повече от две
фирми, информира
бившият кмет Иван
Иванов, който е под-
писал документа.
Представената за
конкурса документа-
цията беше перфек-
тна, каза тогава Ива-
нов, но отказа да уто-
чни кои фирми влизат
в консорциума. Дого-
ворът е за 3,5 милио-
на лева прогнозна су-
ма годишно, а доку-
ментът по обществе-
ната поръчка е подпи-
сан за времето от 5
години на обща стой-
ност 17 500 000 лева.
Отделно се плаща
между 1,2 и 1,5 милио-
на лева за косене, обе-
зпаразитяване и озе-
леняване.

Новият по онова
време градоначалник
заяви пред медиите,
че е изявил желание да
се подпише споразу-
мение за изплащане на
дълга към старата
фирма, ангажирана
със сметопочиства-
нето в Перник.

И още един факт - в
края на 2014 година,
със съгласието и на
ОбС и правителство-
то, община Перник
тегли два заема на об-
ща стойност 3,2 ми-
лиона лева. Според за-
познати, при изрично-
то разпореждане "от
горе" 1,2 милиона лева
да бъдат преведени
именно на фирма
ЗМБГ АД и парите от
сметката на община-
та постъпват по
сметката на софий-
ската фирма, заради
която двама бивши
кметове на общината
се оказаха с повдигна-
ти обвинения. Която
е тя, престъпили ли
са в действителност
закона Никофорова и
Иванов, ще стане
ясно едва когато
тръгне съдебното
дирене. Дотогава оба-
че над Перник ще про-
дължи да тегне тази
болна тишина около
скандала, която разпа-
ли толкова много клю-
ки и слухове. И лепна
петно и върху местна
фирма и известен
пернишки бизнесмен,
които в ситуацията
се оказват "без вина
виновни" и имената
им бяха спрягани в на-
ционален ефир.

от страница 1



Съперник4 30 април 2018 г. ОБЩЕСТВО

Âèñîêà îöåíêà çà ïåðíèøêàòà ñòðóêòóðà íà ÂÌÐÎ
Двама депутати и евродепутат гости на патриотите от общината

Любомира ПЕЛОВА
В съботния ден

членовете на пер-
нишката структура
на ВМРО посрещнаха
високи гости. Сред
тях бяха евродепу-
татът Ангел Джам-
базки - зам.председа-
тел на ВМРО и на-
родните представи-
тели

Атанас Стоянов -
зам.председател на
партията  и Юлиан
Ангелов - неин орга-
низационен секре-
тар. Сред гостите
бе и известната
пернишка атлетка,
представяла Бълга-
рия пред света, Мил-
ка Михайлова, кме-
тове на населени
места от общината,
гости от Радомир и
Югозапада.

Новият лидер на
пернишката струк-
тура Димитър Ко-

лев припомни, че
той е поел ръко-
водството й от два
месеца и заедно с ор-
ганизационния сек-
ретар Мартин Ил-
иев са положили
много усилия за ут-
вържадаването и
обновяването й и за
привличането на
млади хора в нейни-
те редици. Щастлив
съм да ги видя сред
нас на днешната ни
среща и заслужата
за това е на Мар-
тин, заяви Димитър
Колев. В мое лице ор-
ганизацията има
опита, а в лицето на
Илиев - младостта и
съм убеден, че от-
тук нататък ще
имаме още по-високи
резултати, каза още
лидерът на ВМРО в
Перник.

З а м . п р е д с е д а -
телят на ВМРО Ан-

гел Джамбазки не
скри удовлетворе-
нието си от младо-
то попълнение в ор-
ганизацията, от ак-
тивизирането на
структурата в Пер-
ник. Той сподели още
какви са задачите и
целите, които си
поставя ВМРО към
днешния и утреш-
ния ден на национал-
но и международно
ниво. За нас са важ-
ни не само изборни-
те, а и образовател-
ните, спортните,
социалните резулта-
ти, каза той.

Обществото ни
има нужда от млад,
образован, дори
страстен български
национализъм и съм
убеден, че ще го на-
мери във ваше лице,
каза евродепута-
тът. Ще работим
заедно за проспери-

тета на
страна -
та ни,
каза още
Д ж а м -
б а з к и
п р е д
у ч а -
стници-
те в сре-
щата.

Народ-
н и я т
п р е д -
с т а в и -
т е л
А т а н а с
С т о я -
нов съ-
що поз-
д р а в и
перниш-
ките на-
ц и о н а -
листи и
п о д ч е р -
та, че
заедно с

новия лидер на
структурата Дими-
тър Колев само за
два месеца е изграде-
на е една нова, силна
организация и само
за броени седмици е
постигнат видим
резултат. ВМРО не
е партия, тя е кауза,
и съм щастлив, че
тук сте я взели тол-
кова присърце, под-
черта той. Убеден
съм, че в най-скоро
време в Перник ще
успеем да създадем
и младежка структу-
ра на ВМРО, защото
виждам на днешната
среща бъдещите й
членове. Убеден съм,
че гледайки в една
посока, работейки
упорито и заедно,
ще успеем да допри-
несем да подобрява-
нето на живота в
общината.

Чака ни много ра-

бота, но съм увере-
но, че ще успеем да
изпълним свещени-
те букви ВМРО със
съдържание - Вяра,
Морал, Родолюбие,
Отговорност, каза
още депутатът.

О р г а н и з а ц и о н -
ният секретар на
партията, народ-
ният представител
Юлиан Ангелов съ-
що не скри задоволс-
твото си от свър-
шеното за последни-
те два месеца от но-
вото ръководство
на пернишката
структура на ВМРО.
Той припомни, че
партията има 125
годишна история и
никога не е предава-
ла националните ин-
тереси на България,
на българите и зад
граница. За нас е из-
ключително важно
членовете на ВМРО
да бъдат приятели,
да си помагат, за да
бъдат пример за
другите българи, да
бъдат пример за то-
ва как трябва да жи-
вее българското об-
щество. Защото ние
днес сме разединени
и това ни пречи. Ко-
гато постигнем то-
ва единение, ще жи-
веем по-добре и ще
вървим бързо нап-
ред, каза още Анге-
лов.

Срещата продъл-
жи с много въпроси,
касаещи живота как-
то в страната, така
и в международен
план, които перниш-
ките членове на пар-
тията зададоха на
народните предста-
вители и на евроде-
путата Ангел Джам-
базки.

Дядо Стоян от Ярджиловци
чества 100 години

Светла ЙОРДАНОВА

Дядо Стоян Стоилков от  пернишкото се-
ло Ярджиловци  отпразнува 100-годишен
юбилей. Мало и голямо се беше събрало на
мегдана, за да поздравят юбиляра, а той с
усмивка на лице и закачки благодари на
всеки, който отправяше пожелание. Праз-
никът беше уважен и от  народния предста-
вител д-р Александър Алкесандров и сек-
ретаря на Общината Радослава Манова.

Всички се снимаха и говориха с дядо
Стоян, който с много вълнение си спомн-
яше за младостта. Разказваше весели
случки, които разсмиваха всеки. Деца и
младежи пък играха и пяха за негово
здраве.

От името на кмета на Община Перник
Вяра Церовска бяха отправени специални
поздрави от секретаря Радослава Манова,
която не скри, че мъдростта, трудолюбието
, достойнството на дядо Стоян са пример и
коректив за всеки. Тя поднесе и специална
торта на рожденика.

"Неописуеми са емоциите, когато имам
щастието да поздравя 100-годишен юби-
ляр. Като кмет, като лекар, но преди всичко
като човек съм щастлива, че в нашия край
има не един и двама дълголетници. Както
се казва - Бог да даде подобно щастие на
всеки, да доживее век и да се радва на де-
ца, внуци и правнуци. Приемете моите най-
сърдечни поздрави по случай Вашия праз-
ник! Желая Ви, преди всичко, крепко здра-
ве, силен дух и все така да продължите да
печелите житейските битки", се казва в
поздравителния адрес на кмета.

Народният представител д-р Александър
Александров, който е родом от село Яр-
джиловци сподели, че познава дядо Стоян
от дете. "За мен ти си пример за всеотдай-
ност, за постоянство и трудолюбие, винаги
отзивчив и човечен в отношенията си с
другите. Желая ти да бъдеш все така жиз-
нен и да запазиш бодрия си дух. Нека все-
ки твой миг бъде изпълнен с обич и топли-
на, сподели народният представител и му
подари бастун, за да се движи по-лесно по
житейския път.

С огромна  торта и празнична програма
изненада 100-годишния дядо кметът на се-
лото Данчо Данаилов. "Целият му съзнате-
лен живот е минал в "Мини Перник" като
миньор, а в почивните дни като музикант.
Свирил е по сватби, кръщенета и към само-
дейния състав на читалището", разказа за
него Данчо Данаилов.

Въпреки възрастта си дядо Стоян е в
пълно съзнание и трудно може човек да го
излъже. В момента за него се грижат внуч-
ките му, които живеят в столицата.

Общински служители и фирми - в голямото чистене
Любомира ПЕЛОВА

За поредна година
всички служители на
общинската админис-
трация  се включиха
в акцията по пролет-
но почистване.

Кампанията беше
ориентирана и към
всички организации и
институции на тери-
торията на града. Тя
обхвана районите
"Западен парк", хижа
"Славей" и крепостта
"Кракра".

В инициативата се
включи и кметският
екип - зам.-кметовете
Владислав Караилиев,
Денислав Захариев,
Йордан Павлов и сек-
ретарят Радослава
Манова.

В рамките на кампа-
нията се включиха и

фирмите - АБ и Ю
Инженеринг, "ДЛВ",
"ДЗЗД Перник Кому-
нал " и "Тони Тодо-
ров", които почис-
тиха шест нерегла-
ментирани сметища,
образувани около
старото и новото
сметище в кв. "Тева".
Общо 233 тона бок-
лук беше почистено
от тях.

 "Перник е нашият
град, нашият дом и
трябва да го пазим
чист", това призова
зам.-кметът Денис-
лав Захариев и допъл-
ни че Общината  се е
погрижила на доста-
тъчно много точки
да има контейнери,
както и кофи за раз-
делно събиране .

"Отведнъж нищо

не може да се получи,
но когато сме упори-
ти и даваме личния
си пример се надявам
стъпка по стъпка
тази промяна да
тръгне. Перник има
добре разположени
паркове във всички
квартали. Виждат се
опитите на общин-
ското ръководство
те да бъдат поддър-
жани и облагородява-
ни. Има голяма пром-
яна в Централния
градски парк, подме-
нени са  люлките, ка-
терушките, има и но-
ви детски кътове.
Трябва обаче да не ги
замърсяваме и да си
ги поддържаме чис-
ти", сподели зам.-кме-
тът Захариев.

И тази година  де-

ветгодишният Ма-
тей даде пример на
своите връстници
като се включи в ак-
цията. "Искам на-
шият град да стане
по-чист, по-красив и
по-хубав", заяви мал-
чуганът и наравно
със служителите на
общинската админис-
трация почиства
местността около
крепостта "Кракра".

В кампанията по
пролетното почис-
тване се включи и
кметство "Изток",
както и възпитани-
ците на ГПЧЕ "Си-
меон Радев".

"Важно е да пазим
природата, защото
тя ни дава най-важ-
ното, без което не
можем да съществу-

ваме като хора - кис-
лород", това апелира
Даниела Мицева - на-
чалник отдел "Инвес-
тиция екология , озе-
леняване".

"Чувалите и ръкави-
ците бяха предоста-
вени от фирмата за
разделно събиране на
отпадъци "Еко Пар-
тнърс АД", уточни
Християн Алексов от
отдел "Екология" и из-
каза благодарност.

Община Перник
благодари  на гражда-
ните, които прояви-
ха желание и съвест
и излязоха в почив-
ния ден да почистят
пред домовете си,
както и на фирмите,
които доброволчески
се включиха в почис-
тването на града.



ПРОДАВА:
1.Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, Албените, ет. 4, преустроена, рем., ТЕЦ - 42 500 лв.
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане- 59 000 евро
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
7. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - по договаряне
9. Тристаен, Ид.център, 103 м2, ет. 3, нов, акт 16 - 59 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, тер., с обзав. - 46 000 евро
11. Тристаен, Проучване, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, Юрий Гагарин, ет. 8, подобр., ТЕЦ,
     тер., с обзавеждане - 83 000 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, Клепало, 2 ет. х 62 м2, дв: 300 кв.м  - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
20. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - 55 000 лв.
21. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 700 м2 - 87 000 евро
22. Къща, Драгичево, два етажа и таван РЗП: 120 м2, двор: 340 м2 - 59 000 евро
23. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
24. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
     дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
25. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
26. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 м2 - 35 000 евро
26. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Офис, Ид. център, 50 м2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 11, напълно обзаведен - 300 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 70 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 60 000 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, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
2. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
3. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
4. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
5. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
6. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
7. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
8. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
9. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
10. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
11. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
12. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

12. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
13. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
14. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
15. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
16. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
17. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

 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
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АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 5, ремонтирана - 44 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 3, преустр. в Дв., ТЕЦ, тер.,
    средна, юг - 32 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2 - 67 000 лв.
6. Двустаен, Център, 56 кв.м, ет. 2, тх. - 30 000 лв.
7. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тх., 57 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 1 - 36 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, изток/запад, 2 тер., ТЕЦ - 43 000 лв.
10. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3, ет.8 - 29 000 лв.; 42 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 3 -  46 500 лв.
12. Тристаен, ул. Струма, 98 кв.м, ет. 4 - 52 000 лв.
13. Тристаен, ул. Вардар, непрех., ет. 4, 88 кв.м, в по-нов блок - 81 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 8, отремонтиран покрив,
      раб. асансьор, ТЕЦ, спешно - 43 000 лв.
15. Тристаен, Радомир, Център, ет. 2 - 30 000 лв.
16. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.
18. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м - 70 000 лв.
19. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
20. Хубава къща, Даскалово, 2-ет., ЗП:180 кв.м, двор: 500кв.м,
      основно ремонтирана - 71 500 евро (коментар)
22. Спешно Двустаен, София, ет. 2(3),
      ново строителство, с обзавеждане - 67 000 евро
23. Магазин, Изток, 68 кв.м - 56 000 лв.
24. Къща, Г. Бучино, сутерен, етаж, таван, гараж,
       ЗП:72 кв.м., двор:1100 кв.м - 32 000 евро
25. Къща, Даскалово, два етажа с по три стаи,
      таван, баня, WC, гараж - 95 000лв.
26. Самост. къща, Ид. център, 110 кв.м, мазе и етаж,
      двор: 600 кв.м - 56 000евро
27. Луксозна къща, Тева, два етажа, двор: 500 кв.м - 83 000 евро
28. Нова къща, Байкушева, 2012г., 290 кв.м, двор: 320 кв.м - 80 000 евро
25. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 кв.м,
      тх.,пл., ремонт - 19 500 лв.
26. Парцел, Даскалово, 700 кв.м, до Кметството, ток, вода, равен - 37 000 лв.
27. Парцел, Студена, 660 кв.м, ток, вода, равен - 14 000 евро
28. УПИ, Клепало, 497 кв.м - 26 000 лв.
29. УПИ, Мало Бучино, 3 дка - 10лв/кв.м
30. УПИ, Расник, 1.2 дка, на асфалтова улица, ток, вода - 15лв./кв.м
31. УПИ, с. Расник, 1200 кв.м, на асф. път, ток, вода - 15 лв./кв.м

НАЕМИ:
1. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.
3. Офис, ИЦ -   90 лв.
5. Тристаен, Тв.ливади, напълно обзаведен  - 300 лв.
6. Офис, ул. Хр. Смирненски, 50 кв.м, баня, WC, ПВЦ дограма,
    ет. 1, след основен ремонт, с всички разрешителни - 150 лв.

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. Димова махала, кафе аперитив, 30 м2 - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2, тухла, плоча, ет. 1, мазе - 30 000 лв.
3. Тева, ет. 8, саниран блок, преустроена, асансьор - 32 500 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, 78 м2, ет. 2, тх., л.о. - 42 000 лв.
4. Тв. ливади, ет. 2, тх., ремонт, ПВЦ, л.о.,  обзаведен - 58 600 лв.
5. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 31 000 евро
6. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 2 - 26 000 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, Център, 65 м2, ет. 3, тх. - 12 000 лв.
12. Бобов дол, кв. Дружба, 72 м2, ет. 4 - 16 500 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. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 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. Батановци, 2ет къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 75 000 лв.
5. Батановци, къща, зп:65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
6. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
7. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
8. Къща, Радомир, кв. Върба, 1 етаж, двор: 500 м2 - 19 500 лв.
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Къща, с. Турковци, къща, сутерен и етаж,
    двор: 500 м2, УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
11. Къща, с. Сирищник,Ц, ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

17. УПИ, Мошино, 340 м2, при Поликлиника - 42 евро/м2

18. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 м2; 546 м2      - 11 500 лв.; 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 м2 - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. УПИ 535 кв.м, 352 м2, 456 м2, с.Банкя, Трънско - 15лв./м2

27. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Боксониера, Ид. център, част. обзаведена - 200 лв.
2. Боксониера, Център, тавански етаж, топла вода - 150 лв.
2. Гарсониера, Проучване, част. обзаведена, без ТЕЦ - 200 лв.
3. 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 - 40 000 лв.

6. Тристаен, ул. “Струма”, панел,

    ТЕЦ, тер., ремонтиран - 35 000 евро

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Къща, “Клепало”, тх./пл.,

    ЗП 88 м2, двор 387 м2 - 66 000 евро

9. Къща “Каменина”, тх./пл.,

    ЗП 72 м2, два етажа - 45 000 лв.

10. Къща гр. Батановци, 2 етажа, гараж,

      двор 500 кв.м - 43 000 лв.

11. Партерно помещение, Център,

    75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА
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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

ПРОДАВАМ:

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

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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
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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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40;

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

Къща, сутерен, етаж и таван,
до 7-мо у-ще, двор: 220 кв.м

50 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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

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

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"



Търсим общ работник и продавач-
консултант за магазин за месо на
фирма “Дековис” ООД, гр. Перник,
ул. “Ю. Гагарин”, до магазин
“Хранкомерс”. Тел. 0893 566 496
Търся жена за работа в нонстоп,

кв. Мошино - добро заплащане.
Тел.: 0895 773 886
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 търси трактористи за

Пернишка област. Тел.: 0999 999
982. Продавач-консултант за кв.
Изток”. Тел.: 0895 890 035

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

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око) - 35 лв.. Тел. : 088 594 9293

Вероятно мислите, че е достатъчно да почисти-
те в дома си и че събралата се по-листата на цве-
тя прах, е безобидна. Тази заблуда може да ви
доведе до по-големи проблеми с домашната гра-
дина. Ето защо е важно да почистваме листата
на растенията и как да го правим най-ефективно:

Слоят прах върху листата на вашите стайни
растения е опасен за тяхното здраве, тъй като
блокира достъпа на слънчевата светлина и нама-
ля способността им да  фотосинтезират. Както
всички знаем  чрез фотосинтеза растенията си
набавят много полезни вещества и без нея те ще
загинат.

Редовно почистваните растения фотосинтези-
рат ефективно и са устойчиви на болести и напа-
дения от вредители. Ето защо е важно да отде-
ляте грижа и за листата на своите домашни рас-
тения.

КОЛКО ЧЕСТО РАСТЕНИЯТА ВИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОЧИСТВАНЕ?
Това зависи от чистотата на въздуха в дома ви. Ако жилището

ви се намира около в близост до оживен булевард или стоителен
обект, то неизменно растенията ви ще се нуждаят от по-често по-
чистване. Най-добрият начин да разберете дали растението се
нуждае от почистване е да разтриете с пръсти листата му. Ако мо-
жете да почувствате или да видите слой прах, повече отколкото
можете да издухате с уста, то е време да ги почистите.

Как правиЛНО ДА ПОЧИСТВАМЕ РАСТЕНИЯТА?
Напръскайте цялото растение: най-лесният начин за почистване

на стайните растения е да ги преместите в кухненската мивка и да
ги напръскате с вода.

Изпробвайте водата преди пръскане, за да сте сигурни, че е
хладка. Както горещата, така и студената вода може да нарани
листата на растението.

Ако вашите растения са наистина замърсени, можете да ги нап-
ръскате със сапунена вода, като съотношението е 1/4 с.л. течен са-
пун на 1 л. вода.

Отстранете праха от всяко листо поотделно: за растения, които

Продавам  УПИ, Рударци 840
кв.м, над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на улица, до
гора, с постройка на 1 ет., ЗП: 50
кв.м - 31 000 евро - Тел.: 0896
788 784; 0887 884 095
Продавам масивна двуетажна

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

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

със стопанска сграда,двор 1700 м2
- 14 000 лв. Тел.: 0888 812 963

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

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

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48

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

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

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

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

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

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
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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".
Търся жена за работа за магазин

в Батановци. Тел: 0893 306 308

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Интересно и забавно

Защо е важно да почистваме листата на растенията?
са твърде големи, за да се движат, можете прос-
то да избършете листата с влажна кърпа. След
първоначалното почистване, можете да помог-
нете на праха да не се натрупва върху листата,
като използвате мека кърпа всеки път, когато
почиствате праха из къщата си.

Избършете праха: някои растения имат лепка-
ви листа, които просто не се поддават на лесно
почистване. В случай, че растението не обича да
бъде мокрено или пулверизирано, нито един от
двата представени начина са възможни. За та-
кива растения използвайте мека четка, като чет-
ките за почистване на гъби, за да можете внима-
телно да отстраните праха от листата.

Премахване на изсъхналите листа: Докато мие-
те вашите растения, можете да отстраните изсъх-
налите, кафяви или жълти листа. Ако листът па-
да лесно, можете да го махнете с ръце, в проти-

вен случай използвайте ножици. Никога не дърпайте устойчиви-
те листа на растението.

Можете също така да отрежете кафявите върхове на листата.
Внимателно отсечете само сухите, кафяви места. Растението ви
ще изглежда по-естествено, ако следвате контура на листата при
рязането.

Почистете саксията на растението: Тъй като полагате толкова
усилия за почистването на растението, редно е да се уверите, че
и саксията, в която го отглеждате е във форма. Ако солта или ми-
нералите са образували бял слой от външната страна или ръба на
саксията, трябва да извадите растението и да я почистите добре.

Измийте я с разреден разтвор от 1 част белина и 10 части вода.
Почистете всички солени остатъци с твърда четка и изплакнете
саксията добре преди да върнете растението си в нея.

Първоначално работата по поддържането на стайните растения,
може да ви се стори много, но скоро ще откриете, че поддържа-
що почистване не отнема толкова много усилия, колкото първо-
началното, а резултатът ще ви изненада приятно, запазвайки
стайни растения в перфектно състояние.
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна

програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията
всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или
рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт

на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,
присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.
Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на
електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 април – 04
май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания
с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно
захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на
съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК  
Дата/период Времетраене Населено място Засегнат

район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето,

населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ,
ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер,
вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите
на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани
ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник  
На 30.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Непразненци;
На 02.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Кривонос;
На 02.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Душинци;
На 03.05.2018 г. /09:00 - 14:15 ч./   На 04.05.2018 г. /09:00 -

16:15 ч./ -  Брезник: Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика,
Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец;

На 04.05.2018 г. /08:45 - 10:30 ч.; 14:45 - 16:30 ч./ -  Брезник:
06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров;  Велковци, Общ.
Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С. Велковци, УПИ ²V-105, Кв.
40;  Ноевци;   Селищен Дол;  Слаковци;  Сопица;  Ярджиловци: Братя Чакрини,
Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово,
Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;

На 04.05.2018 г. /08:45 - 16:30 ч./ -  Брезник;
Община Перник  
На 30.04.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Перник: Княз Александър Батенберг,

Кракра, Рено, Търговска
На 30.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 02.05.2018 г. /09:00 -

16:15 ч./   На 03.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.05.2018 г. /
09:00 - 16:15 ч./ -  Перник: 1-ва, 12-та, 2-ра, 4-та, Рудничар

На 30.04.2018 г. /09:15 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Перник: Асен
Златаров, Бенковска, Вардар, Васил Левски, Васил Стоин, Искър, Княз Александър
Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Миньор, Найчо Цанов, Отец Паисий, Петко
Каравелов, Райко Даскалов, Раковска, Раковски, Рено, Търговска, Черешово Топче

На 30.04.2018 г. /09:15 - 15:00 ч./ -  Перник: Кракра, Найчо Цанов,
Райко Даскалов, Черешово Топче

На 03.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Боснек: 070008, Ален Мак, Божур,
Бор, В. Левски, Грамаге, Духлата, Жива Вода, Игличе, Извора, Клен, Кокиче,
Ладивец, Ливаге, махала Влахова, махала Джамбазка, Могиля, Момина Сълза, Н.
Й. Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, С. Боснек, Стефан Караджа, Струма,
УПИ ²-536, Кв. 43, Х. Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Ясен

На 02.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Арда, Вардар, Върбица,
Искър, Кракра, Струма

На 02.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Перник: Алеко Константинов,
Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Софийско Шосе, Стефан
Караджа, Тева, Христо Ботев

На 02.05.2018 г. /09:15 - 10:15 ч.; 15:00 - 16:00 ч./ -  Перник: 1-ва,
10-та, 11-та, 12-та, 13-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма,
9-та, Ахтопол, Балчик, Бели Брег, Берковица, Битоля, Болград, Брацигово, Брезник,
Варна, Враца, Граово, Дубровник, Есперанто, Етрополе, Илия Бешков, Кв. Рудничар,
Клепало, Кърджали, Мелник, Одрин, Охрид, Павликени, Пирот, Преспа, Прилеп,
Проучване, Рудничар, Русе, Самара, Самоков, Св. Св. Кирил и Методий, Свищов,
Севлиево, Стара Чешма, Твърди Ливади, Троян, Трън, Угърчин, УПИ V Кв. 7 Кв.
Рудничар, Цанко Церковски, Шумен

На 02.05.2018 г. /09:15 - 16:00 ч./ -  Перник: Балчик, Битоля, Болград,
Брацигово, Дубровник, Есперанто, Одрин, Охрид, Пирот, Преспа, Проучване,
Рудничар, Самара, УПИ V Кв. 7 Кв. Рудничар

На 03.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Вардар, Искър, Кракра,
Найчо Цанов, Отец Паисий

На 03.05.2018 г. /08:45 - 12:00 ч./ -  Перник: Балван, Бузлуджа, Дъга,
Кръстец, Острица, Пирин, Протожерица, Рила, Софийско Шосе, Странджа, Шипка

На 03.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Горна Диканя:
X-1583 , Кв 195, Горна Диканя, махала Джорговица, Парцел XIХ-1127, Кв. 116а,
Пи203, УПИ ²-1517 Кв. 211, УПИ Х-1306, Кв. 165

На 03.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Гълъбник: Кв.
25 УПИ X²²²-353, УПИ V³³-112, Кв. 16, УПИ ХV-45, Кв. 6

На 03.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б,
926, XIII-755, Кв. 47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838,
Кв. 62, УПИ IX=883 Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65, УПИ XI-261, Кв. 40, УПИ XIII-990,
УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 03.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Дрен: V-420 Кв.
4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета,
Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта,
Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета,
Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и
Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова Махала, махала Мали

Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета,
Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста,
Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета,
Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет
и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С. Дрен,
Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и
Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта,
Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто
и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и
Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста,
Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета,
Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста,
Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора,
Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и
Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта,
Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора,
Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма,
Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета,
Шестнадесета

На 03.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Старо Село, Общ.
Радомир: VII-157 Кв. 17, XXV²²-XXV²²² Кв. 12, махала Дукова

На 03.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Студена, Общ. Перник: ПИ
000307, Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец,
Вардар, Вършец, Голо Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, извън
регулация С. Студена Кариера, Каражинец, махала Кашова, махала Рулева, Местн.
Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника, Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините
Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 03.05.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Чуковец, Общ. Радомир
На 03.05.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Долна Диканя
На 03.05.2018 г. /13:00 - 13:30 ч.; 15:00 - 16:30 ч./ -  Перник: Алеко

Константинов, Бродо, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Георги Мамарчев,
Димова Махала, Димчо Дебелянов, Добруджа, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл,
Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов,
Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, Найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо
Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Св. Св.
Кирил и Методий, Селимица, Силистра, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара
Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Тутракан, Христо
Ботев, Хумни Дол, Шибой

На 03.05.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Перник: Люлин, Мургаш, Мусала,
Протожерица, Родопи, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина,
Шибой

На 04.05.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник: Вардар, Княз Александър
Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Райко Даскалов, Розова Долина, Струма

На 04.05.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Перник: Бързия, Голо Бърдо, Горицвет,
Захари Зограф, Калкас, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, Металик, Отдих,
Победа, Рудничар, Съзлийка

На 04.05.2018 г. /09:15 - 12:00 ч./ -  Перник: Архитект Йордан Пешев, Бели
Кладенци, Джерман, Захари Зограф, Калкас, Кладенец, Колуница, Металик,
Младост, Победа

На 04.05.2018 г. /12:45 - 16:30 ч./ -  Перник: Бели Кладенци, Будиславец,
Джерман, Захари Зограф, Златна Панега, Калкас, Кариери, Колуница, махала
Ракьовец, Нов Живот, Победа, Резервоара

На 04.05.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Перник: Арчар, Бистрица, Будиславец,
Бързия, Вит, Въча, Захари Зограф, Калкас, Кладенец, Колуница, Луда Яна, Мир,
Осъм, Ропотамо, Тополница

Община Радомир  
На 02.05.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Копаница: махала

Гюзелева
На 02.05.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Николаево, Общ.

Радомир
На 02.05.2018 г. /08:30 - 18:00 ч./ -  Радомир: ²³³ Кв. 191 Промишленна Зона,

Гарата, Генерал Владимир Вазов, Градина
На 02.05.2018 г. /08:30 - 09:30 ч.; 17:00 - 18:00 ч./ -  Радомир: ²³³ Кв. 191

Промишленна Зона, Гарата, Генерал Владимир Вазов, Градина, махала Арбанас,
Райко Даскалов, Цар Симеон

Община Трън  
На 30.04.2018 г. /08:45 - 09:30 ч.; 11:45 - 12:15 ч./ -  Трън: 8ми Март, 9ти

Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо
Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо
Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец,
махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър
Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби
Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 30.04.2018 г. /08:45 - 12:15 ч./ -  Трън: Александър Стамболийски, Вельо
Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Георги Димитров, Младост, Мосаловска,
Петко Д. Петков

На 30.04.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Забел
На 02.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 04.05.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -

Долна Мелна
На 03.05.2018 г. /09:15 - 16:30 ч./ -  Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А
На 03.05.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Радово
На 04.05.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Милославци: УПИ V-71, Кв. 18
 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.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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 Днес моментът е подходящ да поставите ново
начало в живота си. Опитайте се да се освободи-
те от старото – то не ви носи нищо позитивно.
Действайте така, както ви диктува разумът и
ще бъдете приятно изненадани от крайните ре-
зултати. Всичко, започнато днес ще ви се отдава

с лекота, за това бъдете активни и действайте.

 Днес планирайте изключително добре ангажи-
ментите си. В случай че имате някакви съмнения,
на всяка цена трябва да направите съответните
постъпки. Взирането в грешките на колегите и
околните, без да отчитате своите, ще ви прави
раздразнителни и недружелюбни. Разходка сред

природата или в уединение ще възстанови душевния ви баланс.

 Днес в личен и в професионален план, избягвай-
те неблагоприятни ситуации. Моментът може да
се окаже изключително успешен за вас. Не бъде-
те горделиви и дребнави към околните. Проявете
самостоятелност, сдържаност и предвидливост.
В семейна обстановка ще може да се предпазите

от неблагоприятната енергетика на деня.

 Днес избягвайте недоразуменията. Стремете
се да бъдете ефективни, когато започвате как-
вито и да било промени в личен план. Развитията
днес няма да благоприятстват деловите контак-
ти и планове. Правете това, което ви помага да
се освободите от стреса и поражда у вас добри

мисли и чувства. Избягвайте риска и си почивайте повече.

 Днес използвайте времето си пълноценно, за-
щото само по този начин ще успеете да преодо-
леете предизвикателствата, пред които ви из-
правя съдбата. Погледнете на нещата си от друг
ъгъл, за да прецените ситуацията около себе си
по-обективно. В много отношения работата ви е

свързана и с други хора.

 Днес не пренебрегвайте съветите, които ви
отправя приятел, познат или член на семейство-
то ви. Добре е да направите цялостна равносмет-
ка на изминалите в живота ви събития. Ще добие-
те по-ясна визия за бъдещето и това ще улесни
действията ви. Щадете своите и техните нерви,

не се суетете напразно.

 Днес оставете на страна колебанието си в
професионалната сфера. Залагайте на сигурно и,
в случай че изпитвате определени съмнения, то
обезателно потърсете мнението на специалист.
В любовта е важно да знаете докъде се простира
търпението на интимната половинка, за да не до-

пускате помежду ви да се появят конфликтни точки.

 Днес контролирайте приходите и разходите си
и ще бъдете приятно изненадани. Мерете изклю-
чително точно думите си. Духовната практика и
работа с кармата ще ви помогнат по-добре да
разберете миналото и настоящето си. Пазете
се от разболяване. Препоръчва се да приемате по-

вече течности.

 Днес положете съзнателни усилия да подобри-
те материалното си положение. Определете
приоритетите си преди да се впуснете в осъ-
ществяване на идеите си. Ако се чувствате раз-
дразнителни и напрегнати е добре да ограничите
общуванията си. Мобилизирайте се и потърсете

по-добри решения на проблемите си.

 Днес не се поддавайте на желанието си да взи-
мате отношение спрямо проблем на приятел или
близък. Опитайте да укрепите формата си, като
заложите на спорта и на разумното хранене. За-
почнатите добри дела и духовни занимания ще по-
могнат да постигнете вътрешна хармония и по-

лучите отговори.

 Днес не предприемайте каквото и да било без
да сте сигурни. Увеличете своята бдителност
по отношение на документи. В случай че има въз-
можност да се възползвате от нов шанс в профе-
сионалната сфера – не го изпускайте. Трудът ви
ще се възнагради и в края на деня ще останете

доволни. Използвайте влиянието си върху околните.

 Днес внимателно обмислете възможността да
сключите конкретни съюзи от делови характер.
Постарайте се да преосмислите целите си и да
се откажете да преследвате тези, които няма
да ви осигурят нито добро финансово състояние,
нито отлично развитие в кариерата. Запазете

спокойствие и се съсредоточите върху това, което правите.
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Страницата подготви Яне Анестиев

Това е най-убедителният успех на „чуковете” като гости

„Ìèíüîð” ðàçáè „Ñâîáîäà” â Ïåùåðà

Миньор разгроми
Свобода в Пещера с 4:1
и записа най-убедител-
ната си победа далеч
от дома – съобщава
официалният сайт на
перничани minyor-
pernik.bg. Перничани де-

монстрираха добър
футбол и заслужено
достигнаха до успеха,
въпреки че изоставаха
в резултата.Преди
двубоя старши тре-
ньорът Николай Тодо-
ров трябваше да реша-

ва редица проблеми, за-
ради травми на Любо
Илиев, Димитър Савов
и Стоян Кадифчин.
Първите двама въоб-
ще не попаднаха в гру-
пата за двубоя, а Ка-
дифчин остана на ре-

зервната скамейка.Пер-
ничани започнаха мача
с настроение и още в
30-та секунда опитаха
удар чрез Божидар Ата-
насов, но вратарят на
домакините спаси. В 24-
та минута Кристиян
Слишков изскочи зад
защитата, но вместо
да шутира потърси
комбинация и сгре-
ши.Футболистите от
Пещера разчитаха на
редки контраатаки
най-вече чрез Явор Вън-
дев и при една от тях
успяха да открият ре-
зултата. Ветеранът
се измъкна в 28-та ми-
нута, финтира Леон-
тиев и прати топката
в долния десен ъгъл за
1:0.„Жълточерните“
реагираха и до почивка-
та обърнаха развоя на
мача. В 38-та минута
Слишков изравни с от-
мерен удар по диагона-
ла след асистенция на
Селимински, а малко

преди края на полувре-
мето Лъчезар Георгиев
с глава засече центри-
ране от дясно за
1:2.През втората част
двата отбора продъл-
жиха да играят от-
крит футбол. Минута
след подновяването на
играта Георгиев навър-
за няколко защитници
и бе съборен в наказа-
телното поле, но рефе-
рът не видя наруше-
ние. Голът на успокое-
нието за Миньор падна
в 69-та минута и бе де-
ло на Божидар Атанасо-
в. Полузащитникът
получи топката на гра-
ницата на наказателно-
то поле и моментално
я прати в мрежа-
та.Крайното 1:4 офо-
рми Илиян Илиев в 80-
та минута. Капитанът
на „чуковете“ вкара не-
вероятно красив гол,
като от 40 метра изне-
нада вратаря Томов от
фаул.

Отборът на „Енер-
гетик” продължава
чудесното си пред-
ставяне през про-
летния дял на пър-
венството на група
„А” 1 от областния
футболен шампио-
нат е спечели госту-
ването си в Друган с

Миньорец прати ЦСКА във Втора лига
Отборът на ЦСКА

1948 се наложи с 2:0
над Хебър в дербито
на Югозападната
Трета лига пред бли-
зо 1000 зрители на
стадиона в Драгалев-
ци. Попаденията вка-
раха бившият капи-
тан на „Миньор” То-
мислав Павлов (1) и
Андон Гущеров (40).
По този начин "чер-
вените" дръпнаха с
шест точки пред
своя опонент шест
кръга преди края на
шампионата.Звезда-
та на "червените"
Емил Гъргоров бе ос-
тавен на резервната
скамейка и не се поя-
ви в игра.Мачът бе
от важно значение,
тъй като двата ти-
ма се борят за пър-
вото място, което
дава право на промо-

ция във Втора лига.
"Червените" стар-
тираха във вихрето
темпо и още в 47-
ата секунда успяха
да отбележат. То-
мислав Павлов от-
прави топовен из-
стрел отдалеч, с
който не остави
шанс на стража на
гостите от Пазар-
джик - 1:0.Няколко
минути по-късно Хе-
бър сътвори опасна
атака, при която иг-
рач на гостите пад-
на в наказателното
поле.

Съдията взе пра-
вилно решение да не
отсъди най-тежко-
то наказание и игра-
та продължи.В 38-
ата минута само
късметът и бързата
реакция на стража
Димитър Пангев спа-

сиха Хебър от втори
гол. След центрира-
не отляво Цветан
Павлов се опита да
изчисти, но вместо
в корнер топката
полеля към ъгъла на
вратата. Пангев де-
монстрира умения-
та си и успя да поп-
рави грешката на
своя съотборник. В
40-ата минута ЦСКА
1948 си осигури ком-
фортна преднина.
Петко Петков бе съ-
борен в наказателно-
то поле от вратаря
Пангев и главният
съдия отсъди дузпа.
Зад топката застана
Гущеров, който пока-
чи на 2:0.В самия
край на първата
част гол на Хебър не
бе зачетен заради
нарушение срещу
вратаря на "червени-

те" Емил Михайлов.В
началото на втора-
та част ЦСКА 1948
се прибра далеч в
собствената си по-
ловина и разчита
предимно на кон-
траатаки. Тимът на
Валентин Илиев се
брани доста добре и
не се вижда как Хе-
бър ще превземе вра-
тата на Емил Михай-
лов. "Червените"
обаче не могат да се
възползват от пре-
доставените им
пространства в ата-
ка.Най-интересната
ситуация бе в 68-
ата минута, когато
Гущеров отправи си-
лен удар, но Пангев
бе заел добра пози-
ция и неутрализира
опасността.В 80-ата
минута гостите
имаха претенции за

дузпа, но такава не
бе отсъдена. Мину-
та по-късно тимът
от Пазарджик осъ-
ществи първата си
смислена атака за
втората част. Цве-
тан Павлов се бе
включил в нападение
и отправи изстрел с
глава, но за късмет
на "червените" къл-
бото попадна право
в обсега на Михай-
лов.Малко по-късно и
ЦСКА 1948 искаше
дузпа, но съдията не
обърна внимание на
претенциите на със-
тезателите на Ва-
лентин Илиев.В ми-
нутите до края на
двубоя футболис-
тите на двата отбо-
ра действаха доста
мудно и не се случи
нищо запомнящо се
на игралното поле.

Стан, Стоичков и Джерард
в мач за борба срещу рака

Българската футболна звезда Сти-
лиян Петров организира мега мач в по-
мощ на фондацията си за борба с рака,
съобщават медиите на Острова. Стан,
както е познат в Англия и Шотландия
Стилиян, ще излезе срещу тима на фут-
болиста на Ливърпул Джеймс Милнър.
Срещата ще е на 8 септември в Глазгоу,
а легендите Христо Стоичков, Стивън
Джерард и Хенрик Ларсон вече са пот-
върдили участие.Очаква се скоро това
да направят и два от "трите коня, които
теглиха каляската на българския фут-
бол" в последните години - Димитър
Бербатов и Мартин Петров, които са
близки приятели на Петров.

Трима миньорци на
европейското по борба
Националите на България при мъжете

по борба, сред които  и трима миньорци,
вече са в Русия.Случайно или не русна-
ците пък пропуснаха еврошампиона Та-
рек Абдеслам при презентацията на топ
борците в класическия стил за първенс-
твото в Каспийск (Дагестан). Натурали-
зираният у нас египтянин, който се бори
за  „Миньор”,  грабна титлата в катего-
рия до 75 кг. при дебюта си за Бълга-
рия в Нови Сад през 2017 година. А се-
га ще брани трофея си, но в по-горната
категория до 87 кг. От януари Междуна-
родната федерация по борба (UWW) въ-
веде нови категории и вече 75 кг. не съ-
ществува.

Другите двама от пернишкия клуб за
Николай Байряков и Даниел Алексан-
дров.  На първенството в Каспийск още
петима действащи шампиони на конти-
нента при класиците ще излязат на те-
пиха. Сред тях и трикратният №1 в света
и шесткратен европървенец Риза Каялп
(Турция). През последните месеци той
имаше за спаринг партньор нашия Ми-
лослав Методиев (130 кг.), който също
ще се бори в Русия.

„Енергетик” с пета поредна победа
убедителното 5:2.
Гостите решиха раз-
воя на срещата още
през първите петде-
сет минути на дву-
боя, когато успяха
да отбележат три
безответни гола без
да  допуснат нито
един в своята вра-

та. Голмайстори за
пернишкия отбор
бяха Роман Ден-
чев,Чавдар Димит-
ров и Валентин Геор-
гиев. През втората
част двата отбора
си отбелязаха по две
попадения. И в двата
случая, в които до-

макините  успяваха
да отбележат, Ан-
дрей Дначев от „Е-
нергетик” възста-
новяваше головото
съотношение на три
попадения повече в
полза на своя отбор.
Така последният съ-
дийски сегнал дойде

при резултат 5:2 в
полза на „Енерге-
тик”. Това е пети по-
реден успех на отбо-
ра, воден от Васил
Кукушев, а от нача-
лото на пролетния
дял на първенство-
то „Енергетик” няма
загубен мач.
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Победителят представя общината на областно състезание

ОТКРАЙ ВРЕМЕ ЗАДА-
ДЕ ЛИ СЕ ГЕРГЬОВДЕН,
МИСЛИТЕ НА МНОЗИНА
СЕ НАСОЧВАТ КЪМ БОГ-

ДАНОВ ДОЛ. Там има традиционна ат-
ракция, която местните ентусиасти
бяха превърнали в регионална с пре-
тенции за национална. Става дума за
кучешките боеве, които навремето съ-
бираха хилядно множество от близо и
далеч, та в тоя ден селото заприличва-
ше на Слънчев бряг без плаж. Да, ама
цивилизационният ни избор даде отра-
жение на традицията, та откакто се пи-
шем европейци, традициите бяха оса-
катени лекичко. Особено богдановдол-
ската с кучешките боеве. И ето ти към
днешна дата нов афиш - на тазгодиш-
ния Гергьовден в Богданов дол ще се
организира официално киноложка из-
ложба. Звучи страшно европейски, при-
родозащитно, високохуманно, цивили-
зационно. И как да е иначе, като тежка-
та си дума са си казали любителите на
животни и особено техните авторитетни
организации и сдружения. А като про-
чете човек внимателно условията за
участие и тарифите за участниците, за-
почва да се гордее с високия еврос-
тандарт на богдановдолската кучешка
изява. Традиционалистите могат да се
чувстват емоционално ощетени, щото
ще бъдат лишени от зрелищата на ку-
чешките захапки, обаче Европа влиза в
Богданов дол с целия си киноложки
блясък. А сдруженията за защита на
животните ще отчетат резултати, съпос-
тавими с българското европредседа-
телство. Така е в модерна България. От
кучешките гладиаторски битки в Бог-
данов дол до стилната киноложка из-
ложба има само една крачка. И тя бе
извървяна бегом. Богдановдолци и
техните гости трябва да се настройват
на еврозрелища. Ако могат...

ДОБРЕ ЧЕ ПРЕТУПАХМЕ ПРО-
ЛЕТНОТО ЧИСТЕНЕ ТАЯ СЪБОТА,
ЧЕ ДА НИ ОЛЕКНЕ. Иначе трябваше
да го мислим чак до догодина. Сега
вече ни е лесно - отчетохме мероприя-
тието, посъбрахме някоя и друга торба
боклук, снимахме се за спомен пред
празните бирени шишета и отидохме да
пием по едно газирано за успокоение
на тялото и душата. Това, че пишем
горното в първо лице множествено чис-
ло не значи, че и ние сме участвали.
Обаче като повечето перничани заема-
ме позата на наблюдатели. За по-лес-
но.

Лишаване от свобода за незаконно
държане на наркотици в Кладница

Любомира ПЕЛОВА        
Съдът е одобрил споразумение, склю-

чено между Районна прокуратура – Пер-
ник и защитата на обвиняемия М.Г. за из-
вършено от него престъпление по чл.
354а, ал. 3 от Наказателния кодекс.  Той
се е признал за виновен за това, че на 2
август 2016 година в пернишкото село
Кладница, без надлежно разрешително,
държал високорискови наркотични ве-
щества – коноп, амфетамин и и метилен-
диоксиметамфетамин. Общата им стой-
ност възлиза на 713,22 лева.

Подсъдимият Г. се е съгласил да му бъ-
де наложено ефективно наказание „ли-
шаване от свобода“ за срок от една годи-
на и два месеца при „строг“ режим на из-
търпяване. Той ще заплати и глоба в раз-
мер на две хиляди лева, както и разнос-
ките по досъдебното производство, въз-
лизащи на 492,62 лева.

Определението на съда има характер
на влязла в сила присъда.

И пернишки полицаи в акция
на ГД БОП срещу каналджии

Любомира ПЕЛОВА
И пернишки полицаи са участвали в

акция на ГДБОП и Специализираната
прокуратура, в резултат на която е раз-
бита група за каналджийство. Акцията
еизвършена на 22 април в София и още
няколко града в страната

Престъпната група се е занимавала с
превеждане на хора през границата и
подпомагане на чужденци да пребива-
ват у нас или да преминават в страната и
чужбина. При разследването са провере-
ни девет адреса в София и страната.

12 души са задържани първоначално
за срок до 24 часа. Един от тях е 29-го-
дишен сирийски гражданин с хуманита-
рен статут в България. Другите са бълга-
ри на възраст между 24 и 46 години.
Шестима от тях са осъждани и преди.

При акцията са претърсени и иззети
два луксозни автомобилa. Органите на
реда са иззели също така множество
мобилни телефони, сим карти, документи
за парични преводи, големи парични су-
ми и други вещи, свързани с престъпна-
та дейност. Разпитани са 21 свидетели.

На единият от проверените адреси е
намерено открито туристическо ремарке
с изграден тайник за прекарване на хо-
ра, в който могат да се поберат шестима
души.

На четирима от задържаните са пов-
дигнати обвинения, а двама от тях са с
мярка “задържане под стража”. Други
двама са с мярка “парична гаранция” -
съответно за 10 000 и 2000 лева, съобща-
ват от пресцентъра на МВР.

В акцията са участвали служители на
отдел “Контратероризъм” и отдел “Ки-
берпрестъпност” при ГДБОП-МВР и коле-
гите им от териториалните сектори на
главната дирекция в Плевен, Ловеч,  Си-
листра, Добрич, Варна, Пловдив и Пер-
ник, като и следователи от отдел “Следс-
твен” при СП, под надзора на Специали-
зираната прокуратура.

Светла ЙОРДАНОВА
Общинският кръг

на традиционното
състезание „Млад ог-
неборец” събра уче-
ници от 5 училища на
Стадиона на мира в
Перник. Стартът на
спортното събитие
беше даден от зам.-
кметовете Денислав
Захариев и Йордан
Павлов. По традиция
спортното събитие
се организира от Ра-
йонната служба по
пожарна безопасност
и защита на населе-
нието , със съдей-
ствието на Община
Перник.

„Искам да ви поз-
дравя за смелостта и
куража, че на такава
ранна възраст иска-

Велошествие в памет на Криси
Любомира ПЕЛОВА

Колоездачи от града
почетоха с велошес-
твие паметта на Кри-
си, която загуби нелепо
живота си на магистра-
лата в Перник, блъсна-
та от шофьор. За това
съобщиха от официал-
ната страница „Колоез-
дене Перник”. В него е
написано: „Колоездачи-
те в Перник за пета по-
редна година почетох-
ме с велошествие па-
метта на Криси Дание-
лова, която бе убита
преди пет години от
безхаберието дълги го-
дини на Община Перник
за изграждането на ве-
лоалея, от апатията на
нашето общество към
нарушаването на пра-
вилата на пътя, от нее-
фективността на поли-
цията да овладее ско-
ростта на местните
пътища, и от убиеца
зад волана Павел Ивано-
в, който вече е на сво-
бода, свободен да живее

щастливо сякаш нищо
не е направил, въпреки,
че седна зад волана
пиян преди пет години
и уби дете, каращ авто-
мобила си с безумна ско-
рост.

Благодарим на хората
от Второ РУ, че реаги-
раха така бързо и пра-
тиха ескортиращ авто-
мобил за отрицателно
време, който ни ескор-
тира до Мошино! Благо-
дарим на Община Пер-
ник, че за втори път
забрави да си свърши
работата и да уведоми

полицията за нашето
събитие, рискувайки по
този начин здравето
на участниците в масо-
вото ни велошествие!”

Лелята на Криси, Рена-
та Методиева благода-
ри на организаторите
на велошествието.
“От семейството на
Криси и от мое име хил-
яди благодарности към
организатора и уча-
стниците в поредното
велошествие в памет
на Криси. Чест и почи-
тания към всеки един
от вас!” е написала тя.

те да се присъедини-
те към една от най-
благородните профе-
сии,а имено тази на
пожарникаря. Защото
той има смелостта,
когато има проблем
да влезне в огъня и да
спаси човешки жи-
вот. Надявам се след
години да сте отно-
во тук, но от друга-
та страна като орга-
низатори. На всички
участници пожелавам
успех , да дадете
всичко от себе си , а
най-добрият да побе-
ди. Като във всяка
битка трябва да има
победител, който да
представи града ни
достойно на следва-
щите етапи от със-
тезанието“, с тези

думи се обърна към
всички участници
зам.-кметът Денис-
лав Захариев

Сили в надпревара-
та  премериха учени-
ците от 13-то ОУ
„Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“, 9-то ОУ „Те-
мелко Ненков“ ,12-то
ОУ „Васил Левски“, ОУ
„Св. Иван Рилски“ и
ПГТС „Арх. Йордан
Миланов”. Дисципли-
ните в състезанието
бяха две – бойно раз-
гръщане на състеза-
телна пътека и щафе-
та 400 м. с препя-
тствия. Победителя
преминава в следва-
щия кръг и ще пред-
ставлява общината
на областното със-
тезание.

Съдят перничанин за дрога
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин ще бъде съден за притежава-
не на наркотични вещества, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция на
МВР.

Пред Гемида ще се изправи 39-годиш-
ният Н.В., който е привлечен като обвиняем
за това, че при направена му проверка у не-
го били намерени и иззети 15 таблетки ри-
вотрил с тегло около 3 грама. Мъжът ще от-
говаря по чл. 354 „а“, ал. 5 от НК.

Работата на криминалистите продължава
съвместно с Районна прокуратура – Перник.

Мнимата адвокатка от Брезник
имала и 23-годишна съучастничка
Любомира ПЕЛОВА

Случаят с мнимата
адвокатка от Брез-
ник, измамила столи-
чанка, има развитие.
Оказа с, че мошенич-
ката е имала и помощ-
ничка и 23-годишно
момиче ще отговаря
пред правосъдието
за съучастничество
при измама.

Е.В. от брезнишко-
то село Долни Роман-
ци действала заедно с
42-годишната Г.И. от

Брезник при измама-
та на 29-годишна же-
на от софийското се-
ло Гурмазово. 42-го-
дишната жена се
представила като ад-
вокат от името на
известна софийска
кантора, без да има
юридическо образова-
ние. Нейна съучас-
тничка била 23-го-
дишната Е.В., която
също водила прегово-
ри с потърпевшата,
имаща нужда от юри-

дическа помощ за де-
ло за бащинство и из-
дръжка на дете. Така
двете получили общо
сумата от 2 000 лева.
Г.И. е криминално
проявена и осъждана
за измама. Взета й е
мярка за неотклоне-
ние „задържане под
стража“.

Младото момиче е
привлечено като об-
виняемо и му е нало-
жена мярка за неот-
клонение „подписка“.
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