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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

Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

Телефон: 076-68 64 68
e-mail: tsspernik@trelleborg.com

товарни
  превози
скални
  материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси
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Св. свщмчк Григорий,
просветител на

Армения

Мачка за
погачка

Някои наши политици взеха да се репчат
на македонците, че ще им се стъжни Евро-
пата. Даже президентът свиква заседание
на Националния консултативен съвет, за
да умуват първите държавници на Бълга-
рия как да озаптят неспирните мераци на
братята от Вардар и Струма към българ-
ската история. Тия не мирясват и това си
е. Тоя Гоце все им е на устата. /Не става
дума за Първанов, разбира се!/ Продължа-
ват да го пишат македонец като някои ма-
зохисти, само да ни дразнят. Колко пъти
им се каза да внимават с историята, ама
нали са потомци на комити, не си дават
ината. Ама ще дойде мачка за погачка, как-
то се казва в една поговорка - наша и тях-
на.

Военният ни министър и баш войводата
Каракачанов по македонски люто се закани,
че ще ги спрем за Европа, ако продължават
да са твърдоглави. Щом те се правят на
ударени за Гоце, ние ще се направим на два
пъти по-ударени, когато след няколко сед-
мици трябва да се гласува стартирането
на преговорите им за членство в Евросъю-
за. Каквото повикало, такова се обадило.
Нека после те ни се молят да им отменим
ембаргото за Европа. С македонците - по
македонски! Бий, за да те уважават! И пос-
ле да дойдат да ги изпитаме по история.
Започваме с въпрос №1:"Чий е Гоце?"...

Валентин ВАРАДИНОВ

110 / 280

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

Слънчево

Въвеждат сериозни мерки в областта за ограничаване на заразата
Силвия ГРИГОРОВА

На територията на
община Брезник е кон-
статиран случай на
Африканска чума по
свинете. Това обяви
областният управи-
тел Ирена Соколова
на провелото се из-
вънредно заседание
на Областната епи-
зоотична комисия в
Перник.

Заразата е устано-
вена при диво прасе
на територията на
Ловно-рибарско дру-
жество "Садовик", об-
щина Брезник. Проби-
те от изследванията
в сертифицираната
референтна лабора-
тория в София, кои-
то са пристигнали в

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

dlv.si@abv.bg

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

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

четвъртък следобед,
потвърждават геном
на вируса.

"Факт е регистри-
рано огнище на АЧС
на нашата терито-
рия и сме изправена
пред ситуация, която
ще наложи рестрик-
ции към гражданите и
извънредни мерки за
биосигурност. С аде-
кватното решение за
обявяването на цяла-
та област Перник за
санитарна зона, за
което всички членове
на Епизоотична коми-
сия гласувахме през
изминалия месец, ми-
нимизирахме широко-
то разпространение
на заразата, но проце-
сът трябва да про-
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Арест и повдигнато обвинение за
крадеца на дарения за болна жена

Любомира ПЕЛОВА
Младежът, откраднал кутията за дарения,

предназначена за болна жена, е привлечен ка-
то обвиняем. На 20 септември, от денонощен
магазин в квартал "Твърди ливади" беше от-
крадната кутия с дарения за болна перничан-
ка. След подадения сигнал четири дни по-къс-
но, служители от Първо районно управление
задържали извършителя - 17-годишен мла-
деж от областния град. Той е познат на поли-
цията и му е наложена мярка за неотклонение
"задържане под стража". Работата продължа-
ва съвместно с Районна прокуратура - Перник.

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

дължи да бъде следен
и контролиран от
всички нас." Това зая-
ви Ирена Соколова.

Директорът на Об-
ластната дирекция по
безопасност на храни-

"Топлофикация" започна новото подписване на договорите
Силвия ГРИГОРОВА

"Топлофикация Пер-
ник" започна препод-
писването на догово-
рите "Лоялен клиент"
за предстоящия ото-
плителен сезон. Усло-
вията, които предлага
дружеството на лоя-
лните си клиенти е от-
стъпка от 30% за пър-
вата и единадесетата
вноска. "Това е новото,
което предлагаме, за-
щото се получиха мно-
го недоразумения око-
ло отстъпката, която

давахме в дванадесета-
та вноска. Същата от-
стъпка я пренесохме в
други две вноски, за да
не се получават тъл-
кувания. От там се по-
лучи и забавянето с
преподписването на
новите договори. Дру-
га разлика за този се-
зон няма.

Договорите влизат
в сила от 1 септември
за 12 месеца, тоест те
са валидни до 31 ав-
густ. Те ще се подпис-
ват до края на октом-

ври, като тези абона-
ти, които си подпи-
шат договора през ок-
томври, ще дължат
разликата от това,
което им е начислено
за септември и базата,
която им е определена
по договора. Ако дого-
ворите се подпишат,
например до 10 октом-
ври и се плати сметка-
та за септември, або-
натите си влизат в
график.

те д-р Елза Драгомиро-
ва съобщи, че предвид
актуалната епизоо-
тична обстановка и
със заповед на минис-
търа на земеделието,
храните и горите, се

На страница 2

определя карантинна
инфектирана зона с
радиус 8 км., равнява-
ща се на площ 200
квадратни километра.

На страница 2
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ЗОВ ЗА ПОМОЩ

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

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

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

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Ограничен е достъпът на хора до
горски територии, попадащи до
констатирания случай на АЧС

Любомира ПЕЛОВА
Областният управител Ирена Соколова

информира, че във връзка с регистрирания
първи случай на Африканска чума по сви-
нете на територията на общините Брезник
и Трън, се ограничава провеждането на
различни по вид спортни и туристически
събития и мероприятия в обхвата на инфек-
тираната зона.

Със заповед № РД 11-1939 от 26 септем-
ври 2019 г. на Изпълнителния директор на
БАБХ, се указва, че достъпът до горските
територии попадащи в периметъра около
констатирания случай, е забранен със
срок на действие на заповедта от 27.09 до
27.11.2019 г.

Описаните ловностопански райони попа-
дат в землищата на следните населени
места: с. Неделково, с. Лялинци, с. Пара-
мун, с. Мракетинци, с. Филиповци, с. Бут-
роинци, с. Врабча, с. Проданча, с. Велино-
во, с. Милкьовци.

Придвижването в тези райони се разреша-
ва само за служители на ведомства пряко
свързани с претърсването и прилагането на
мерки за ликвидиране на болестта АЧС при
спазване на мерките за биосигурност.

Граждани и групи -туристи, летовници,
пастири, дървосекачи, събирачи на трюфе-
ли, гъби и сезонни растения, трябва да ог-
раничат временно достъпа си до горепосо-
чените ловностопански райони.

"Топлофикация" започна новото
подписване на договорите

Договорите се ге-
нерират директно от

компютъра и подписването им става бързо,
без да се получават опашки. Забавяне може
да се получи евентуално само заради пита-
нията от страна на абонатите, на които нещо
не им е ясно. Наблюдаваме, че тази година
повече от абонатите, които са подписали до-
говор, се възползват от опцията да си платят
цялата дължима сума, ползвайки 10% от-
стъпка, която предлагаме. До сега възпол-
звалите се от тази опция са повече отколкото
през цялата минала година. Това ще рече, че
си плащат накуп единадесетте вноски с 10%
отстъпка, вместо да получат  60% отстъпка от
една вноска.  След това се чака само израв-
нителната вноска, за да се види дали съот-
ветният абонат има да доплаща за консуми-
рана повече топлоенергия  през сезона или
има да получава, за по-малка консумация",
поясни изпълнителният директор на "Топло-
фикация Перник инж. Любомир Спасов.

По отношение на изрядните абонати, кои-
то не са подписали договор, няма промяна.
"Аз бих посъветвал тези абонати да си
сключат договор с нас. По наши изчисле-
ния, средната вноска за града ни е около
осемдесет и няколко лева месечно.
Сключването на договор гарантира пла-
щането на определена вноска и през зим-
ните месеци, когато, обикновено, се пла-
щат доста по-високи сметки. Ако при из-
равняването на сметките се окаже, че са
надплатили, ние ще върнем парите, те не
се губят, но хората имат сигурност, че
няма да се наложи да плащат високи смет-
ки през зимните месеци и могат да си
правят месечен разчет на семейния бю-
джет", обобщи инж. Спасов.

Читалището в Батановци
чества 110-годишнина
Светла ЙОРДАНОВА

Народно читалище
"Просвета 1909" в
град Батановци.чес-
тва юбилейна 110-го-
дишнина.

Още със създаване-
то си преди 110 го-
дини читалището
става център за
просвещение и духов-
ност.

Поздрав по случай
празника отправи
ВрИД кмет на Общи-
на Перник Севделина

Ковачева, която при-
ветства самодейци-
те от името на Об-
щина Перник. "Прие-
мете моите най-сър-
дечни поздрави по
повод 110-та годиш-
нина от създаването
на Народно читали-
ще "Просвета". Бла-
годаря Ви за упори-
тия труд за запазва-
нето и популяризи-
рането на хилядолет-
ните български оби-
чаи и традиции, пре-

Футболен турнира събра
младите хора в Перник

Светла ЙОРДАНОВА

Футболен турнир се проведе пред уике-
нда на спортната площадка под ЦПЛР -
ОДК ("Алея на спорта"). Той бе организиран
от Общински младежки съвет - Перник.

Това е втората подобна инициатива за та-
зи година, която събра младите хора запа-
лени по спорта и здравословния начин на
живот.

През месец май младежите от ОМС ус-
пешно реализираха Спортен фестивал с
различни активности - турнири по стрийт
фитнес, волейбол и футбол, включвайки се
в Седмицата на спорта, организирана от
Община Перник.

Инициативата е част от Общинския годи-
шен план за младежта 2019 и от Годишния
план на Консултативния съвет за младеж-
ка политика към Кмета на община Перник.

Д-р Драгомирова ин-
формира, че във връз-
ка с откритото огни-
ще на Африканска чу-
ма по свинете в об-
ласт Перник, дирек-
торът на РДГ Кюс-
тендил инж. Здравчо
Тодоров е издал запо-
вед, с която се огра-
ничава достъпът и се
забранява движение-
то на физически лица
и пътни-транспор-
тни средства до гор-
ските територии, по-
падащи около инфек-
тираната зона. Тя до-
пълни, че всички мер-
ки, които се прилагат
при констатиране на
случай на Африканска
чума по свинете, се
съдържат в заповед
на министъра на земе-
делието и храните от
31.07.2019 г. Забрани-
те се отнасят за
следните ловносто-
пански райони:

- Предоставен лов-
ностопански район
(ПЛСР) село Велиново,
към ТП ДГС "Трън";

- ПЛСР Филиповци,
към ТП ДГС "Трън";

- ПЛСР Красава 1,
към ТП ДГС "Брезник";

- ПЛСР Садовик, към
ТП ДГС "Брезник";

- ПЛСР Станьовци,
към ТП ДГС "Брезник";

- Държавен ловнос-
топански район Буко-
ва глава, към ТП ДЛС
"Витошко - Студена".

Срокът за изпълне-
нието на заповедта е
от 27 септември до
27 ноември 2019 г.,
уточни д-р Драгоми-
рова. Тя поясни, че в
тези райони могат да
се извършват неот-
ложи дейности от ли-
ца, които нямат от-
ношение  към претър-
сването и  прилагане-
то на мерките само
със специално разре-
шение и под контрола
на "ДГС Брезник", "ДГС

давани от поколение
на поколение. Дейнос-
тта на вашето чита-
лище е доказателс-
тво за това, че опи-
тът, знанията и
уменията,

получени от изкус-
твото, са силен и ве-
рен спътник в живо-
та, а сътвореното
от вас съхранява ко-
рените на нашия на-
род. Продължавайте
да разширявате ду-
ховните търсения на
нашите съграждани
и да събуждате в
тях любовта и прек-
лонението им към
всичко българско и
родно", каза в поздра-
ва си Ковачева.

Сред гостите на
празника бяха и
прнишките народни
представители Кра-
симир Велчев и д-р
Александър Алексан-
дров.

Трън" и
Т П " Д Л С
В и т о ш -
ко -Сту -
д е н а " .
Д о с т ъ -
п ъ т ,
п р е с -
тоят и
премина-
ването в
п о с о ч е -
ните ра-
йони се
разреша-
ва само
на слу-

жители на Изпълни-
телна агенция по го-
рите, Регионална ди-
рекция - Кюстендил,
Югозападно държав-
но предприятие - Бла-
гоевград, ТП ДГС
"Брезник", ТП ДГС
"Трън", ТП ДЛС "Ви-
тошко - Студена" в
районите им на дей-
ност. Презумцията
на тези мерки е да се
ограничи до минимум
опасността от раз-
пространение на зара-
зата.

Предстои екипи на
държавните горски
стопанства в Брезник
и Трън да поставят
обозначителни табели
указващи ограничения
достъп в инфектира-
ната зона, съгласно
изискванията на ми-
нистъра на земеделие-
то, храните и горите.

На заседаниетоа Об-
ластната епизоотич-
на комисия беше взето
решение, с оглед създа-

лата се сложна ситуа-
ция, комисията да за-
седава всеки вторник.
Следващото заседание
беше насрочено за 1 ок-
томври 2019 г. от
15:00 ч. в заседателна
зала "Струма" на Об-
ластна администрация
- Перник.

Д-р Елза Драгомиро-
ва информира, че в
ОДБХ-Перник има дан-
ни за все още не при-
ложена мярка за доб-
роволно клане. "Сигна-
лите, които получава-
ме се проверяват в
съответните населе-
ни места и се прила-
гат законовите мер-
ки- издаване на пред-
писание. Ако то не бъ-
де изпълнено в рамки-
те на 72 часа, следват
актове за констати-
рано административ-
но нарушение и ако и
тогава животните не
бъдат заклани ще се
прибегне до крайната
мярка- унищожаване
на прасетата, които
се отглеждат в неза-
конни обекти. Става
въпрос само за типа
"заден двор", тъй ка-
то на нашата тери-
тория нямаме регис-
трирани вито индус-
триални ферми, нито
такива от типа А и Б.
Такива проверки те-
кат и в момента. Има-
ме и издадени предпи-
сания със срок на из-
пълнение от 72 часа",
заяви д-р Драгомиро-
ва. Тя направи разя-

снение относно пла-
щането, което пред-
стои за стопаните,
които доброволна са
заклали своите прасе-
та:"Срокът за разпла-
щането в цялата
страна, тъй като на
територията на дру-
гите области, особе-
но тези в Северна
България, стопанс-
твата от типа "за-
ден двор" са хиляди, е
до края на месец сеп-
тември. От 1 октом-
ври очакваме да ни бъ-
дат отпуснати средс-
тва, за да направим
графиците и да започ-
нем изплащането. То-
ва означава, че при
нас голямото изпла-
щане предстои. Има-
ме 894 обработени
документа, подадени
в срок до 2 септем-
ври, който беше гла-
суван от Областната
епизоотична комисия.
Всички документи сме
подали към МЗХГ. Из-
вършена е докумен-
тална проверка, прави
се и физическа про-
верка на обектите, за
да сме сигурни, че кла-
нето, почистването
и дезинфекцията са
извършени. Очакваме
голямото плащане да
започне в началото на
октомври. Ще уведо-
мим кметовете по на-
селени места, защото
по-голямото плащане
ще бъде на ръка. Пре-
водът по банка е нез-
начителен".

от страница 1

от страница 1
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Çàñåäàâà Ðåãèîíàëíèÿò ñúâåò
На форума присъства вицепремиерът Марияна Николова

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител Ирена Соколова
участва в двудневно-
то заседание на РСР
на Югозападен район
с широко  представи-
телство на минис-
терства, държавни
агенции, областни уп-

КО "Орфей" плени публиката

равители на остана-
лите четири области,
кметове на общини,
ректори на универси-
тети и др.

В рамките на заседа-
нието присъства ви-
цепремиерът Мария-
на Николова, която в
качеството си и на

председател на Съве-
та по киберсигурнос-
тта, докладва пред-
приетите мерки и
предизвикателства
пред мрежовата си-
гурност и информа-
ционните ресурси на
национално ниво.

Атанас Темелков,
председател на Дър-
жавна агенция "Еле-
ктронно управление",
представи приложно-
то поле на новоприе-
тия Закон за киберси-
гурност и препот-
върди ангажиментът
за активна съвместна
работа с ведомства-
та. Той благодари на
Соколова за добрата
степен на подготве-
ност на кадрите в ОА
Перник, както и за
създаването на осно-
вополагащите доку-

менти в досието еле-
ктронно управление и
киберсигурност в ад-
министрацията.

Членовете на Регио-
налния съвет за раз-
витие обсъдиха пред-
лаганите промени в
Закона за регионално-
то развитие, пром-
яната в териториал-
ния обхват на райони-
те от ниво 2, както и
оптимизацията на
системата от стра-
тегически документи
за регионално и прос-
транствено разви-
тие.

В дневния ред на
проведеното заседа-
ние Управителят на
"Специализираната
болница за активно
лечение на онкологич-
ни заболявания - Со-
фия област" ЕООД д-

Ремонтират Закона за
местното самоуправление

Любомира ПЕЛОВА

Депутатите ремонтират ЗИД на Закона
за местното самоуправление и местната
администрация. Целта на предлаганите
промени е да се създаде правна въз-
можност за назначаване на кметски на-
местници там, където няма да се произ-
ведат избори за кметове на кметства на
предстоящите избори за общински съ-
ветници и кметове и е в отговор на въп-
роси и предложения, постъпили в коми-
сията от редица общини в страната и от
Националното сдружение на общините,
обясни герберът Александър Ненков.

С последните промени в Закона за ад-
министративно-териториалното устрой-
ство на Република България бе прието,
че за създаване на кметство е необхо-
димо населеното място, или населените
места, включени в състава на кметство-
то, да имат население над 350 души, об-
ясни той. Съгласно разпоредбите на Из-
борния кодекс избори за кметове на
кметства се произвеждат само в кметс-
твата, които към датата на обнародване
на указа на президента за насрочване
на общи избори за общински съветници
и за кметове отговарят на изискванията
на чл. 16, т. 1 от Закона за администра-
тивно-териториалното устройство на Ре-
публика България, каза още депутатът.

На последните избори, преди пред-
стоящите, изискванията за население в
кметствата бяха над сто души и в тези
населени места бяха произведени избо-
ри за кметове на кметства. Съобразно
новите изисквания в голям брой населе-
ни места не само, че няма да се произ-
ведат избори за кметове на кметства, но
в тях няма да могат да се назначат и
кметски наместници, тъй като съгласно
разпоредбите на Закона за местното са-
моуправление и местната администра-
ция кметски наместници могат да се
назначават в населени места, които не
са административен център на кметство.
Съществуващите към момента кметства,
в които няма да се произведат избори
за кметове на кметства не мога да бъ-
дат закрити, тъй като закона изисква то-
ва да стане чрез допитване до населе-
нието, а това е тромава и практически
трудно реализуема процедура, посочи
Александър Ненков.

С предлаганите промени се дава въз-
можност в тези населени места, които
ще продължат да имат статут на кметс-
тво, но в тях няма да се произведат из-
бори за кметове на кметства, да могат
да се назначат кметски наместници в
съответствие с утвърдената от общин-
ския съвет структура и обща численост
на администрацията - т.е. общинския съ-
вет е органа, който ще определи в кои
населени места могат да се назначават
кметски наместници. С оглед осигур-
яване на приемственост и по аналогия с
други разпоредби на закона е предви-
дено кметовете на кметства в тези насе-
лени места след изтичане на мандата
им да изпълняват временно функциите
на кметски наместници до освобожда-
ването им от новоизбрания кмет на об-
щината, допълни още Ненков.

Законът мина на две четения за по-
малко от 30 минути.

Светла ЙОРДАНОВА
Камерен оркестър

"Орфей" с диригент
Райчо Христов даде
старт на новия твор-
чески сезон с концерт
в Двореца на култура-
та. Солисти на музи-
калния спектакъл бяха
Павел Пенев и Мони
Симеонов на цигулка,
проф. Лидия Ошавко-
ва и Джовани Муньоло
- флейта и проф. Ата-
нас Атанасов - пиано.

Талантливите музи-
канти бяха лично поз-
дравени от ВрИД кме-
та на Община Перник
Севделина Ковачева,
която сподели, че с ог-
ромно удоволствие и
от сърце ги поздрав-
ява, че за пореден път
зареждат Перник с
прекрасно настроение
и хубави изпълнения.

"Няма нищо по-прек-

расно и благородно
от това да дариш ду-
ша, талант и любов в
името на музиката.
Вашите незабравими
музикални изяви,
творческите успехи
през годините и неве-
роятното ви сценич-
но присъствие са по-
вод за гордост и
всеобщо признание.
Щастливи сме , че в

Дамите от ЖГЕРБ в Перник
осигуриха дом за дете в нужда

Любомира ПЕЛОВА
Женската организация на ГЕРБ в Пер-

ник осигури дом за дете в нужда. В син-
хрон с институциите в града, дамите на-
мериха жилище и направиха основен ре-
монт в подкрепа на един млад човек, току
що навършил пълнолетие и останал си-
рак.

С лични средства в благородната кауза
се включиха структурата на Предприема-
чи ГЕРБ-Перник и общинският съветник
Бойка Иванова. Жени ГЕРБ изказват
своята благодарност и към всички граж-
дани, институции и фирми, които помогна-
ха тази благотворителна идея да се осъ-
ществи. "Приехме като своя кауза да по-
могнем на това прекрасно младо момче

Дейвид да води нормален начин на жи-
вот. Искрено вярваме, че успяхме да пре-
върнем едно празно помещение в истин-
ски дом, в който има не само мебели и
вещи. Най-важното е, че осигурихме уют
и топлина, така както само ние жените
умеем", сподели с вълнение областният
клубен ръководител на Жени ГЕРБ-Пер-
ник д-р Елза Драгомирова.

р Диана Йорданова и
Изпълнителният ди-
ректор на УМБАЛ
"Света Анна" пред-
ставиха детайлни дан-
ни за здравеопазване-
то в отделните райо-
ни. Очертани бяха и
идентифицираните
предизвикателства
пред развитието, ме-
нажирането и фун-
кционирането на ле-
чебните заведения.

Следващото заседа-
ние на Регионалния съ-
вет за развитие на
Югозападен район ще
бъде в края на месец
ноември.  От начало-
то на следващата го-
дина областният уп-
равител Ирена Соколо-
ва ще поеме ротацион-
ното председателс-
тво на РСР за следва-
щите шест месеца.

града ни има толкова
изявени изпълнители
и сърдечни приятели,
които чрез своето из-
куство пленяват пуб-
ликата и оставят дъл-
бока диря в музикална-
та култура", подчер-
та Ковачева.

В програмата бяха
включени произведе-
ния на Вивалди, Бах и
Бритън

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

М Е С Т Н И   И З Б О Р И    2 0 1 9

Поредна благородна инициатива на ГЕРБ-Радомир -
освежиха детски кът в село Дебели лаг

Кандидатът на политическа
партия ГЕРБ за кмет на община
Радомир Пламен Алексиев и члено-
ве на Общинската организация
на политическата сила освежиха
детски кът в село Дебели лаг.
Поставени бяха също два модула
и две пейки.

"Докато другите говорят,
през този месец ние ще работим.
Всеки ден по една инициатива.",
сподели Пламен Алексиев.

Работа, работа, работа с №71 !
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Документът касае опазването на обшествентия ред и спокойствието на гражданите в Ковачевци

Любомира ПЕЛОВА
Окръжна прокура-

тура - Перник е
внесла протест сре-
щу текст в разпо-
редбата, касаеща
опазване на общес-
твения ред и спо-
койствието на
гражданите на те-
риторията на общи-
на Ковачевци.

При проверка по
реда на надзора за
законност, извърше-
на от ОП - Перник, е
установено, че въп-
росният нормати-
вен акт е приет от
Общинския съвет
Ковачевци в наруше-
ние на Закона за ве-
роизповеданията.

Наредбата от
21.04.2008 г.урежда

отношения, свърза-
ни с опазването на
обществения ред и
спокойствието на
гражданите, чисто-
тата на населените
места и територии-
те за публично пол-
зване, транспортно-
то обслужване, под-
държането на жи-
лищния фонд и съз-
даване на общи усло-
вия относно търго-
вията и обществе-
ните заведения на
територията на об-
щина Ковачевци.

С правилата на
подзаконовия акт,
какъвто е наредба-
та, се забранява
публичното израз-
яване на верски убе-
ждения от предста-

вители на вероизпо-
ведания, които не са
регистрирани по ре-
да на Закона за ве-
роизповеданията

В протеста е посо-
чено, че компетен-
тността на изда-
теля на наредбата
не отговаря на изи-
скванията на закона,
тъй като не е пред-
видена възможност
за делегиране - пре-
доставяне част от
правомощията от
горестоящ админис-
тративен орган към
някой от подчинени-
те му такива. В
съответствие с
конституционно ус-
тановените принци-
пи, разпоредбите на
Закона за вероизпо-

веданията уреждат
правото на вероиз-
поведание като ос-
новно, абсолютно,
субективно, лично и
ненакърнимо.

Това включва и
правото на всеки
свободно да форми-
ра религиозните си
убеждения, както и
да избира, променя и
изповядва свободно
своето вероизпове-
дание. Същото се
отнася и за практи-
куването му - инди-
видуално или колек-
тивно, публично или
частно, чрез богос-
лужение, обучение,
обреди и ритуали.

Това право обаче
не е безгранично и
реалното му уп-
ражняване не може
да бъде насочено
срещу националната
сигурност, общес-
твения ред, народ-
ното здраве и мора-
ла или срещу права-
та и свободите на
други граждани.  Ре-
лигиозните и други
убеждения не могат
да бъдат основание
за отказ да се из-
пълняват задълже-
нията, установени
в Конституцията и
законите. В този
контекст именно
държавата, като
публична власт,
следва да осигури
баланс между право-
то на вероизповеда-

Съдбата на съкратеното
производство неясна

Любомира ПЕЛОВА
Консенсус с неизвестен край постиг-

наха депутатите на извънредния пред-
седателски съвет. Лидерът на червени-
те Корнелия Нинова обяви, че е постиг-
нато съгласие да се приемат предложе-
нията за промени в НПК за отмяна на
съкратеното производство.

Във вторник ще има извънредна прав-
на комисия, където на второ четене да
минат промените.

До предизборната ваканция на депу-
татите на 16 октомври в пленарна зала
окончателно трябва да приеме проме-
ните в НПК.

Предложенията на МС за промени в
НК, които остават досегашното положе-
ние, просто намаляват от една трета, на
една пета, няма да се гледат в тези сро-
кове до излизане на ваканция, обясни
Нинова. Какво ще е бъдещето на този
проект не е ясно. Министерски съвет ще
решава, лаконична бе тя.

Имаме консенсус по това, че въпро-
сът за съкратеното съдебно следствие
трябва да се обсъди съвестно и задъл-
бочено и не би следвало да се прибър-
зва. Това обясни в кулоарите на парла-
мента правосъдният министър Данаил
Кирилов.

Според него не трябва да се създава
изкуствено напрежение. Освен това, по
мнението му, не трябва за едно прес-
тъпление да се прави промяна. Затова и
наказателната ни политика била на това
положение, защото се прави промяна
за всяко престъпление.

Двете норми, двете решения не са
противоречащи, те са допълващи, об-
ясни Кирилов за измененията в НПК и
НК. Те са част от един процес, защото
едното казва какво става в процеса, а
другото каква е правната последица,
допълни министърът.

Той е на мнение, че би било елемен-
тарно, еднократно да кажем няма сък-
ратено съдебно следствие само за
убийствата. Властта предложила ката-
лог от престъпления, за които съдът да
прецени дали са допусне съкратено
следствие или не. Левицата искала ка-
тегорично за убийство да няма съкрате-
но процес.

Мнението на Кирилов е, че не във
всички случаи на убийство трябва да
отпадне съкратеното съдебно следс-
твие. Има деяния, в които самият деец
иска да признае, иска да установи фак-
тите, които е извършил, защо трябва да
му се пречи на това, недоумява минис-
търът. Плоско било решението да се за-
чертае съкратения процес.

Според него въпреки признанието на
извършителя, съдът може да реши да
наложи най-тежкото наказание, а име-
нно доживотен затвор без замяна. Ина-
че Данаил Кирилов сподели, че е съб-
рал експертизата по темата за съкрате-
ния процес.

Чул е различни становища. Сега
знаем много повече по отношение на
ефектите и последиците, свързани със
съкратеното производство, отколкото в
началото на този дебат, смята той.

Правосъдният министър иска да се
стигне до ефективно и дългосрочно
правно решение.

Не може председателски съвет да
предопределя решението на Правна ко-
мисия, коментира и председателят на
ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова. Постиг-
нахме съгласие за графика на разглеж-
дането на законопроектите и смятаме,
че в рамките на този график спазваме
правилника, посочи тя.

Останалите правни детайли щели да
бъдат обсъдени от Правна комисия.

ние и благата, кои-
то законодателят
приема, че могат да
се накърнят.

Отделен е въпро-
сът, че в преамбюла
на Закона за вероиз-
поведанията се
прокламира правото
на всяко лице на сво-
бода на съвестта и
вярата, а това са
сфери, които по
своята правна същ-
ност не познават
никаква правна сан-
кция. Приобщаване-
то на човека към ед-
но или друго изпове-
дание зависи от не-
говото убеждение,
върху което никоя
публична власт не
може да упражни
въздействие.

Според Окръжна
прокуратура - Перник
е неприемливо мес-
тният орган на
власт да обвързва
правната възмож-
ност за изразяване
въобще на верските
убеждения с регис-
трирането на дадено
вероизповедание.

Предстои произнас-
янето на съда по ис-
кането на прокурату-
рата да бъде отме-
нен като незаконо-
съобразен текстът
на Наредбата, приета
от Общинския съвет
Ковачевци, като пос-
тановен в нарушение
на нормативен акт
от по-висока степен.

36 288 са кандидатите за местните избори
Любомира ПЕЛОВА

Общият брой на
кандидатите за мес-
тните избори е 36
288 души. Информа-
цията представи го-
ворителят на ЦИК
Александър Андреев
на редовния седми-
чен брифинг с уго-
ворката, че към нас-
тоящия момент дан-
ните все още не са
окончателни дотол-
кова, доколкото те-
че процесът срещу
жалби по отказ за
регистрация на кан-
дидати.

От кандидатира-
лите се 36 288 души
- 29 515 са кандида-
тите за общински
съветници, 1254 се
кандидатират за
кметове на общини,
5 059 са кандидати-
те за кметове на
кметства и 460 е
броят на кандидати-
те за районни

кметства. Броят на
кметства, в които
има над 350 жители
и в които ще се про-
ведат предстоящи-
те мести избори е
1968.

В 397 кметства
има само по един
кандидат за пред-
стоящите местни
избори.

В сравнение с 2015
г. - общият брой на
кандидатите за
всички видове длъж-
ности е бил 48 084
души. Броят на кан-
дидати за общински
съветници през
2015 г. е бил 35 772
души, кандидатите
за кметове на общи-
ни - 1 600 души,
брой кандидати за
кметове на кметс-
тва - 10 077 и брой
кандидати на райони
- 635 души.

Ако до 17 часа
днес някои от канди-

датите за местни-
те избори се отка-
же, местната коали-
ция може да предло-
жи друг кандидат на
негово място.
Броят на избирате-
лите, които имат
право да гласуват са
6 227 901 души.

В ЦИК са постъпи-
ли 5 сигнала и 32
жалби срещу реше-
ния на ОИК. От тях
22 жалби са свърза-
ни с регистрация на
партии, коалиции,
местни коалиции и
инициативни коми-
тети.

Жалбите срещу ре-
шения на ЦИК, пос-
тъпили от начало-
то на насрочването
на местните избо-
ри, са 14. Все още са
висящи 2 жалби в
Административен
съд, свързани с ре-
шението на ЦИК по
3 пункта за приема-

нето на протоколи-
те, изборните кни-
жа и материалите.

До 27 септември,
когато започва пре-
дизборната кампа-
ния, електронните
медии са длъжни да
предоставят свои-
те тарифи и усло-
вия на ЦИК и Смет-
ната палата. Ако
електронните медии
са с регионален об-
хват - на съответ-
ната Общинска из-
бирателна комисия.

Основните прави-
ла по време на пре-
дизборната кампа-
ния са, че при отраз-
яване на кампанията
следва да бъде посо-
чено кое е платено
съдържание и кое
безвъзмездно, да се
отбележи, че купу-
ването и продаване-
то на гласове е прес-
тъпление, кампания-
та следва да бъде

водена на български
език.

Андреев призовава
към етично и толе-
рантно отношение,
без да има засягане
на правата и авто-
ритета на хората и
партиите.

В момента ЦИК за-
почва да разглежда
методическите ука-
зания за секционни-
те избирателни ко-
мисии. До 30 септем-
ври е срокът, в кой-
то СИК ще бъдат
назначени членове-
те на СИК. ЦИК прие
решение, с което
указва на общински-
те администрации в
случаите, в които
има избиратели с
грешни, напълни или
заличени адреси да
бъдат дописани в
избирателните спи-
съци до предаване-
то на членовете на
СИК.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, делим, 85 м2, ет. 1, ТЕЦ - по споразумение
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 8, 45 м2, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 50 000 лв.
9. Двустаен, Изток, 69 м2, нов блок, ет2(5), лукс, обзаведен - 57 800 евро
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 25 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет.1, ТЕЦ, 1 тер., ремонт, с обзавеждане - 53 000 евро
13. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
14. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
16. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 84 000 лв.
18. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52 м2, двор 241 м2 - 43 900 лв.
20. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ, ч.обзаведена - 75 000 евро
21. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
22. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - по договаряне
24. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 89 500 евро
25. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 етажа,
      РЗП:86 м2 - 62 000 лв.
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 87 500 лв.
27. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП:70 м2,
      двор:283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Тристаен - Център - от 65 000 до 90 000 лв.
3. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, Ковачевци, 2 етажа, двор 1 дка. равен, ток, вода, канал - 56 000 лв.
11. Къща, Радомир, РЗП: 140 м2, двор: 460 м2, ток, вода, канал - 28 000 лв.
12. Къща, Панчарево, 250 м2, двор: 685 м2, тх - 328 999 евро
13. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
14. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
15. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
16. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
17. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
18. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с. Повалиръж, Софийско, къща (етаж и полуетаж),
    ЗП: 40 м2,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.
8. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
9. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
10. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда, двор: 550 м2 - 16 000 лв.
11. Вила,с. Ръждавец, 3 етажа, 105 м2, двор: 1000 м2, гараж,
      ток, вода, канал, на асф. път, обзаведена - 20 400евро
12. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2, двор: 380 м2 - по договаряне
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офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

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

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

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

ПРОДАВА
1. Гарсониера, Тева, ет.1, ново строителство - 36 000 лв.
2. Гарсониера, ет.1 - 31 000 лв.
3. Гарсониера, Радомир - 25 000 лв.
4. Двустаен, ИЦ, ет. 4, ЕПК, след осн. ремонт, 3 тер., едната усвоена - 43 000 евро
5. Двустаен, ИЦ, ет. 5, ЕПК, 2 тераси - 74 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след осн. ремонт, ТЕЦ, обзаведен - 77 000 лв.
7. Двустаен, Център, висок първи етаж, тухла, ТЕЦ, 72 м2 - 62 000 лв.
8. Двустаен, Изток, ет. 3, ново строителство, 76 м2 - 42 000 евро0
9. Двустайни, Изток - ет.3, среден, ТЕЦ; ет. 6 - 52 000 лв.; 62 000 лв.
10. Тристаен, СЦ, ет. 2, ЗП 90, обзавеждане, ремонт - 74 000 евро
11. Тристаен, РЦ, ет. 7(8), 86 м2, много добро състояние - 77 000 лв.
12. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 м2, по-нов блок - 80 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.
14. Тристаен, Тева, ет. 8, асансьор, ремонтиран покрив, 3 тераси - 43 000 лв.
15. Самостоятелна къща над автогарата, тухла, плоча - 33 000 лв.

ул.”Търговска” 42,
 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2 - 35 000 лв.

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

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

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"

"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.

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ТСС Перник е част от Trelleborg AB, който е
световен лидер в инженеринговите полимерни решения.

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

Поради откриване на нови мощности и нарастване на обема на работа,
набираме кандидати за следните позиции:

Оператори на шприц машини, Техници-настройчици на шприц-машини
Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Работа в развиваща се фирма, с възможност за кариерно израстване;
- Добри условия на труд;
- Сменен режим на работа, 8 часов работен ден;
- Ваучери за храна;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Осигурен фирмен транспорт.
Автобиографии се подават наe-mail: tsspernik@trelleborg.com.
За информация: отдел „Човешки ресурси“ 076/686468

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ОБЯВЯВА

две свободни места за

медицински сестри

Заплата: 1000 лв.
За контакти:

тел. 076/ 60 11 32
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124
“Менпауър Груп” търси

машинни оператори за
м е ж д у н а р о д н а
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно
стартово възнаграждение
между 1000 - 1200 лв. и
осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов
Фирма "АК Електрик" АД,

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

за нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920
171, Павлов
Печатница търси

монтажистка, може и
пенсионерка. Тел.: 0898 704
678
Фирма “ДЛВ” набира

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

търси да назначи
електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885 525
211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма спешно набира

шофьори за работа с
категория D, трудов договор,
добро заплащане. Тел.: 0889
279 727

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

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

ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

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

обзаведени:

60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

Двустаен, Изток,
2 тер., ет. 8,

саниран, ПВЦ,
асансьор
50 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

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

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

РЗП:50 кв.м., двор 320 кв.м.
с градина и гръцка чешма,

мазе, две бани, WC, ток,
вода, добри съседи.

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево,
3 етажа, РП 150 м2,

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000 км
2 000г Къса база В отлично
състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895
725 609ажна,

Продавам разработен биз-
нес с промишлени стоки в
центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти) и
депозит за един наем за мага-
зина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник,

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв. Из-
ложение: юг/запад.Частично
обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897 951
954
Продавам масивна

двуетажна къща 300 кв.м. с
двор 680 кв.м.  в с. Ноевци,
ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел.: 0884 753 013
Продавам гарсониера в

Центъра. Тел.: 0898  666 216
Продавам Еднофамилна къ-

ща с три спални, разположе-
на в луксозния и реномиран
комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположение-
то е уникално, представлява
чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата
посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна,
санирана, ЗП: 52 м2, 1 етаж,
цена по договаряне. 0893 702
592
Купувам гарсониера в

Перник. Тел.: 0898 611 444
Продава се, дава се под

наем кафене с РЗП:48 кв.м., в
ЦГЧ на Перник, без
посредник. Тел.: 0898932998,
0897962840, 0897948848

Давам под наем луксозни по-
мещения, за офис в гр. Перник,
кв. Хр. Смирненски и гараж в
района на печатницата. Тел.:
0888 137 885
Давам под наем търговски

обект на ул. “Кирил и
Методий” №56 (на
територията на бившия Минен
гараж). Тел: 0896 820 638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ
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Как да се справите с честото пишкане? Болест или лош навик?

Жените не са еднакви и тук -
едни могат дълго да издържат,
като часове нямат необходимост
да ходят до тоалетната по малка
нужда, а други го правят на все-
ки половин час. Сега ще разбе-
рете как можете да възпрете
постоянното желание да ходите
по малка нужда и болест ли е то-
ва или лош навик?

На всеки 50 километра имате
нужда да спрете колата. Докато
сте в мола, прекъсвате пазару-
ването, за да изтичате до тоалет-
ната. И ако се притеснявате, че
не можете да отидете някъде за
по-дълго, без да се налага да
търсите място за пишкане, успо-
койте се. Това е слабост на вся-
ка пета жена.

Жените не са еднакви и тук -
едни могат дълго да издържат,

като часове
нямат необ-
ходимост да
ходят до
т о а л е т н а т а
по малка
нужда, а
други го
правят на
всеки поло-
вин час.

Нека нап-
равим мал-
ко уточне-
ние - нор-
мално е да
пишкате в
денонощие-
то 8 пъти,
включител-
но и през
нощта (не
повече от 1
път).

Ако ходите
по-често в

тоалетната, особено ако не сте
се наливали с много течнос-
ти,значи имате твърде активен
пикочен мехур.

Сега ще разберете как можете
да възпрете постоянното жела-
ние да ходите по малка нужда и
болест ли е това или лош навик?

ПОСТОЯННО ХОДЯ И ТО ЗА 3
КАПКИ

„Навярно имам малък пикочен
мехур“, оправдавате се за това,
че постоянно имате потребност
да тичате до тоалетната. Всъщ-
ност грешите!

Изключение са хората с мехур
с по-малка вместимост. Нормал-
но е той да побира от 300 до 500
мл. Ако имате потребност да
пишкате по-често, причината е,
че притежавате погрешно усе-
щането за пълнотата на мехура -

получавате сигнал, много преди
той да е пълен. Ако наистина из-
пускате само няколко капчици,
това е поредното доказателство,
че той изобщо не е пълен и не
би трябвало да ви се пишка.

Рефлексно желание, свързано
с лоши навици. Обичайно пи-
кочният мехур функционира
нормално без никакви физиоло-
гични проблеми. Сигналът кога
да се ходи по малка нужда се
определя от мозъка, който из-
праща сигнал „пълен пикочен
мехур“.

Грешните послания могат да
се дължат на силна чувствител-
ност или стрес, но най-вероятна-
та причина е лош навик.

Как се създава? Със система-
тично презастраховане - отивате
да пишкате превантивно, за да
издържите по-дълго след това.
Вашият мозък задържа инфор-
мацията и запомня асоциацията,
че преди качване в кола, трябва
да пишкате.

По този начин мозъкът си пра-
ви своя програма и автоматично
дава сигнал, че ви се пишка,
щом отворите вратата, за да пъ-
тувате.

Малко упражнения. За щастие
има няколко хитринки, които
можете да прилагате, за да ели-
минирате бързо този рефлекс.
Забранете си да ходите до тоа-
летна преди пътуване с кола...
Естествено, че ще започнете да
чувствате напън в долната част
на корема, но се направете, че
не я усещате и започнете да си
мислите за нещо хубаво. В 70%
от случаите намерението нама-
лява или изчезва. Периодично,
когато ви се пишка, отправете
молба към вашия мозък да не
изпитвате болезнена нужда да

уринирате. Преглътнете 2-3 пъти.
Така рефлексът намалява и ав-
томатично спира да ви се пишка.
Правейки тези упражнения, бав-
но и с времето нещата се норма-
лизират. Ако при вас нямат
ефект, не се тревожете.

ТРУДНО СЕ УДЪРЖАМ
Ставате невъздържана. Напъ-

ните стават все по-чести и се
боите, че няма да успеете да ус-
тискате. Не се паникьосвайте!
Нормално е с напредването на
възрастта рецепторите, които се
намират по повърхността на пи-
кочния мехур, да стават по-чув-
ствителни. Но лошото е, че те са
способни да провокират физио-
логичен проблем - инфекции,
свръхтегло...

Как да задържате напъните.
Освен упражненията за превъз-
питание, намалете диуретичните
храни - чай, алкохол, суровите
зеленчуци и възбуждащите на-
питки - бяло вино, кофеин и дру-
ги.

Не е нужно да ограничавате
течностите, но не приемайте на-
веднъж голямо количество от
тях, а повече пъти по малко.

Погрижете се за перинеума -
подсилете мускулите, които под-
държат пикочния мехур, което
помага по-добре да контролира-
те физиологическите си нужди.
Забравете за метода „спиране на
пишкането“, при което спирате и
отпускате излизането на урина-
та. По-правилно е да правите уп-
ражнения с вдигане на таза на-
горе и укрепване на коремната
мускулатура.

Консултирайте се с уролог,
който може да ви препоръча ан-
тихолинергици -медикаменти,
които повлияват контракциите
на пикочния мехур.

Японски лекари съветват как да доживеем до 80
Японски геронтолози стигнаха до извода, че почти 100 процента шанс да

оцелеят до 80 имат тези, които все движат енергично на 70 години, както и в
младостта. Експертите говориха за резултатите от своята работа на откритата
руско-японска конференция „Курс към здравословно дълголетие в Русия“,
проведена в Москва, пише „Росийская газета“.

От 1997 г. японските учени изучават скоростта на ходене при хора на въз-
раст от 60 до 80 години. Анализът на резултатите позволява да заключим, че
човек може да разчита на дълголетие, ако на възраст 70 години поддържа
темпо на ходене от 1,5 метра в секунда.

Ако на тази възраст човек с обичайно темпо на ходене преодолее не повече
от половин метър в секунда, тогава вероятността той да живее още 10 години
е само 15-35%. Освен това при мъжете този показател е по-малък, отколкото
при жените.

"Темпото на ходене може да служи като добър показател, който позволява
точно да се прогнозира продължителността на живота на конкретен човек.
Колкото по-бързо се движи човек в обичайния за себе си режим, толкова по-
дълго ще живее", обясни председателят на Японския национален център по
гериатрия и геронтология, д-р Хиденори Арай.

Учените от университета Макмастър (Канада) също изтъкнаха ходенето като
ефективен начин да се живее по-дълго.

Калцият удължава живота
Според канадско проуч-

ване жените, които прие-
мат до 1000 мг калций на
ден, имат по-ниски нива на
смъртност.

Това изследване не е по-
казало същата зависимост
при мъжете, пиещи калцие-
ви добавки. Но дамите,
които приемат допълнител-

но калций, намаляват с 22% риска от преждевременна
смърт.

Калцият допринася за по-добър баланс на мазнините
в кръвта, регулира кръвното налягане, ускорява мета-
болизма и прави костите по-здрави.

Но с него трябва да се внимава, защото прекалено
големите дози калций в кръвта водят до втвърдяване
на артериите и могат да предизвикат инфаркт. Ето за-
що допълнителният му прием трябва да е съгласуван с
лекар.
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ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА
30.09-04.10.2019 ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК

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 30.09
– 04.10.2019 Г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО, СЕ НАЛАГАТ КРАТКОВРЕМЕННИ ОПЕРАТИВНИ
ПРЕВКЛЮЧВАНИЯ С ЦЕЛ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА РАБОТА, ОСИГУРЯВАНЕ
НА АЛТЕРНАТИВНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЧАСТ ИЛИ ВСИЧКИ ЗАСЕГНАТИ КЛИЕНТИ И
ПОСЛЕДВАЩО ВКЛЮЧВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ВЪРXУ КОИТО СА ИЗВЪРШВАНИ
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ.

ОБЛАСТ
ДАТА/ПЕРИОД ВРЕМЕТРАЕНЕ   ЗАСЕГНАТ РАЙОН /УЛИЦИ, КВАРТАЛ,  УПИ, ПИ/
В ТОЗИ ТЕКСТ СА ПОСОЧЕНИ ДАТАТА, ПЕРИОДА, ВРЕМЕТРАЕНЕТО, НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

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

ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЩИНА БРЕЗНИК  
НА 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   НА 01.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   НА 02.10.2019 Г. /

09:00 - 16:30 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   НА 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -
К О Ш А Р Е В О

ОБЩИНА ЗЕМЕН  
НА 30.09.2019 Г. /09:30 - 14:30 Ч./ -  ЗЕМЕН:   АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ  СИБАНК

АД, ВАСИЛ ЛЕВСКИ
49,5,9,41,39,35,7,2,29,8,27,47,21,31,45А,45,17,6,29.,37,4,33,3,19,43,25,10,11,23,6А, ВИЛНА
ЗОНА МУРШИНА ПАДИНА  2, ГРУЙОВА  1,24,9,13,7,15, ЕВТИМ АРСОВ
6,5,1,9,22,10,14,20,22.,17,3А,18,5А,12,15,11, ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР  83,46
1,48,67,69,65,46,46,46.,  ЗЕМЕНСКО КАЛЕ  6А, ИЛЬО ВОЙВОДА  1,1 1, КНЯЗ БОРИС
12,14,3,13,8,20,16,11, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  4,10, МАНАСТИРСКА  50,79,69,56,54,60,52,85,81,
МАХ.БАКАЛСКА  15, НИКОЛА ВАПЦАРОВ  28А, ПЕЙО ЯВОРОВ  2, РАЙКО ДАСКАЛОВ
8.,3,1,6,2,12,3.,4,14,16,8,101, СТЕФАН СТАМБОЛОВ  13,5,9,10,17,8,3,15,6,4,14,17.,1, ЦАР
АСЕН  25

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ  
НА 03.10.2019 Г.  /09:15 -  10:15 Ч.;  15:15 -  16:30 Ч./  -   БАЙКАЛСКО:   084033  ,

ОБЩ.РАДОМИР-МАХ.НАКЕВА,КЪЩА
НА 03.10.2019 Г.  /09:15 -  10:15 Ч.;  15:15 -  16:30 Ч./  -   БУНОВО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ:

МАХ&QUOT;ЧАКЪРЕВСКА&QUOT;
НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  ДЕБЕЛИ ЛАГ:   КЪЩА,КЪЩА,ДО

ПАМЕТНИКА НА СВИЛЕН РУСЕВ,ХРАМ
НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  ДРАГОМИРОВО, ОБЩ. РАДОМИР:   1

УПИ 019012
НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  ЕГЪЛНИЦА:   П-Л VI-70, КВ.8  , УПИ

IV,КВ 12  , УПИ XII-197,198  КВ. 28  ,   КЪЩА,ВИЛА
НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  ЖЕДНА:   ВИЛА,ЦЕНТЪРА
НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  ЖИТУША:   П-Л ²V ПЛ.№711, КВ.56  ,

УПИ V-675,КВ.52  , УПИV²  ,   ВИЛА,КЪЩА,4
НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  ИЗВОР, ОБЩ. РАДОМИР:   КВ.1,УПИ

Х²V  , МАХАЛА КАНДЖУЛИЦА  , МАХАЛА ПИРИНИЦА  , ПАРЦЕЛ V-220, КВ.12  , УПИ II-492
КВ.41  , УПИ III-345, КВ.34  , УПИ V-138 КВ.24  , УПИ V-310 КВ.34  , УПИ VI-332 КВ.39  , УПИ
VI-441  , УПИ VII-69, КВ.13  ,   1,ДО ФУРНАТА,КЪЩА

НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  КАЛИЩЕ:   IV-278,КВ.29А  , УПИ VI-260,
КВ.15  , УПИ X-306,КВ.15  , УПИ ХIII-239, КВ. 20

НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  КАСИЛАГ:   X-130  , УПИ ²²²-230  , УПИ
Х²V-191  ,   КЪЩА

НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  КЛЕНОВИК:   II-169,КВ.15  , VI-5  , КВ.20
,   СТОПАНСКИ ДВОР,ДО МИТКО ПОЖАРНИКАРА,М/У ЖИТУША И
КЛЕНОВИК,БУНГАЛО,ВИЛА,4,7 ,6 ,8

НА 03.10.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:15 - 16:30 Ч./ -  УГЛЯРЦИ
ОБЩИНА ПЕРНИК  
НА 01.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 12:30 - 14:00 Ч./ -  ДРУГАН:   УПИ ХV-407 КВ.49
НА 01.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 12:30 - 14:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   АРЧАР  23,21А, ВАСИЛ

ЛЕВСКИ  31,17,1,16,4А,26,11,19,17 КВ.,10,30,25,24,1.,16.,КВ,28,23,9,1, ЖЕЛЕЗНИ ЗАВОДИ
9 0 Б , 1 5 А , 3 6 , 2 7 , 5 8 , 4 3 , 8 7 , 4 5 , 6 1 , 7 3 , 8 , 7 6 , 6 7 , 2 9 , 5 0 , 5 9 , 3 7 , 7 9 , 3 3 , 5 2 , 5 5 , 4 4 , К А Ф Е -
АПЕРИТИВ,82,42,.61,65,66,9,74,70,81,46,75,62,78,34,40,68,28,84,30,9А,89,14,43,35,31,53,31А,86,80,77,71,
ЗАХАРИ ЗОГРАФ  143., КАЛКАС  ДО КАТ, КАРАМАНИЦА  104,15,87, КУЦИЯН  13,10,8,12,9

НА 01.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 12:30 - 14:00 Ч./ -   СТЕФАНОВО, ОБЩ. РАДОМИР:
МАХ.ЕГРЕЦИТЕ

НА 01.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 12:45 - 14:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   АРДА  10,9,8,3, АСЕНОВА
КРЕПОСТ  6,3, ВАРДАР  49,56
56,56,8,7,10,12,6,15.,15,4,15,11,1,4,8.4.6,43,41,45,50,39,48,38,18,36,32,2,38,38.,37,52,47А,54
54,47,54,54., ВЪРБИЦА  10,11,28, ГАРАТА  1, ГРАХОВСКА  9,13, ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА  10,20.,9,
ИСКЪР  6,6.,ТП ИСКЪР,5,4,7, КАМЧИЯ  4, КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ  16,16,21.,21,23,
КРАКРА  66,18,30,2,34,38.,41,36.,38,14,20,38. ГАРАЖ
2 , 3 0 , 2 0 , 3 0 . , 3 8 , 3 9 , 3 5 , 5 2 , 5 6 , 5 2 . , 5 2 , 5 8 , 4 8 , 4 8 , 4 6 . , 6 4 , 6 4 , 6 8 А , 6 3 , 6 3 , 6 6 . , 6 8 , 6 8 . , 6 5 , 6 6 , Т О Т О
ПУНКТ,60,63.,63,62.,63.,62,63,65,69,67,ДО 6-ТО УЧИЛИЩЕ, КРАКРА ПЕРНИШКИ  24., ОТЕЦ
ПАИСИЙ  61,49А,49,55,51,55.,53,49, 57,59,61,57,МАГАЗИН, РАЙКО ДАСКАЛОВ  7,10,9,6,2
7,11,11, РОЗОВА ДОЛИНА  7.,1,3.,  РОСИЦА  1, СРЕДЕЦ  1А, СТРУМА
2,4,4,44,44.,40,28.,26,24,28В,38,30,42,28,10,22,6.,ЗАД  БЛ4 И 6-
ГАРАЖИ,6,.6,БЕНЗИНОСТАНЦИЯ,12,14,8,6,,  6,14,1, ТУНДЖА  2,1,16.,13,16,18,16.,  УПИ 1
КВ.263

НА 01.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 13:00 - 14:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   252 ЦГЧ УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙ
, АЛЕН МАК
86,99,127,76,56А,103,81,64,80,77,123,135,97,79,74,98,107,129,69,73,75,93,91,56,66,89,52,62,54,70,72,106,87,68,125,71,58,60,109,100,113,
ВАСИЛ ЛЕВСКИ  , ГАРАТА АТЦ  , ГАРАТА МРЦ  , ГОРНО МОГИЛИЧЕ  66,62,60,88,28, ЕЛА
7,9, ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА  1,3 3, ИСКЪР  1, КАЛИНА  40,7,15,9,5,13, КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР
БАТЕНБЕРГ  13.,10,6,6.,13, КРИСТАЛ БЛОКОВЕ  БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ,
ЛИПА  1, ЛЮЛИН  137,111А,135,109,139,127, МОГИЛИЧЕ
72,63,49,76,79А,58,47А,81,68,54,52,45,79,85,75,65,70,42,90,44,83,69,86,87В,91,55,78,74,89,78А,51,87А,64,47,88А,46,54А,48,84,88,87,67,80,43,56,82,41,45А,53,73,41А,71,59,77,29,19,28,23,30,33,
НАЙЧО ЦАНОВ  .2-4,2-4,18,.8-10,1.,42,1 ПАРТЕР,4,42,14,8-10,1,8,8-10 ГАРАЖ 12,3,2-4
ГАРАЖ 9,2-4 ГАРАЖ 8,8-10,2.,2-4,4,1,12,8,2,18.,29,23,9,9.,  НЕЗАБРАВКА  14,16, НИКОЛА
КОЗЛЕВ  72.,  ОТЕЦ ПАИСИЙ  55.,58,50,52,50.,С/У ПЕЧАТНИЦАТА,58,56Б,58.,60,60,47А,
П А Л М А
54,58,80,51,88,70,68,76,74,57,86,60,90,62,67,72,52,48,66,56,82,62А,50,63,78,106,120,90,96,100,108,114,69,112,
РАЙКО ДАСКАЛОВ  5А,4.,1,4,4,1,4, РАЛИЦА  , СВЕТА ПЕТКА  65, СРЕДЕЦ  .1, ТЪРГОВСКА
32.,32, ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ  2А.,2,5.,6,9,5,3,2. ОФИС13,2,3,7,3.,10,8,2.,7, ЧИНАР
26,38,35,22,20, ШАМЪК  ,   43. ГОРНО МОГИЛИЧЕ

НА 01.10.2019 Г.  /09:00 -  14:00 Ч./  -   ПЕРНИК:   ГАРАТА АТЦ  ,  ГАРАТА МРЦ  ,
ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА  1,3 3, ОТЕЦ ПАИСИЙ  55.

НА 01.10.2019 Г. /09:15 - 10:00 Ч./   НА 02.10.2019 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   БЛАГОЙ
ГЕБРЕВ  58А,64,56,56,56А,58,32А,58,32А,56,32 В,1А,10,11,12,13,14,ПАВИЛИОН,22.,22,22.,22,
БУЧИНСКИ ПЪТ  ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И КАФЕ, ИЗТОК  ДО
ТП&QUOT;БИСТРИЦА&QUOT;,МОШИНО,ФОТО АТЕЛИЕ,1 ПОДСТАНЦИЯ ПЕРУН,КАФЕ
АПЕРИТИВ,13 ЖДАНОВ,МАГАЗИН, КАЛИНИН  10,12,14, КАРЛ МАРКС  34,2,2А, КЛЕМЕНТ
ГОТВАЛД  6,8,3,10.,4,6.,3.,8,1,2,2, ЛЕНИНСКИ ПРОСПЕКТ  15,15,3.,3,7,3,9,6,6,1, ЛОМ
31,20,13,3,7 ПАРКИНГ,36,12,11,1НА,ПАЗАР &QUOT;СЕЗОНИ&QUOT;,БИЛЯРДАН
КЛУБ,10.,ДО ТП ТУНДЖА,10.,1.,1,1,1,1,3, МАХ.ПОРТАРЕВА  46, МИНСК
9,1.,13.,3,7,13,15,5,15,15.,1, НЕСЕБЪР  3,С/У БЛ.3,1,5,3,5, ОДЕСА  4, ОРЯХОВО  4, СТОМАНА
4, ТЪРГОВСКА  15, ХАСКОВО  1 А,1 В,1,1 Б, ЮРИЙ ГАГАРИН  44А,СП.&QUOT;БУЧИНСКИ
ПЪТ&QUOT;,46,44-46,46,44,10 ПАРТЕР,10,8.,10,10.,8,ТЪР.КОМПЛ. С/У БЕЗ.
&QUOT;ШЕЛ&QUOT;,38Ж,34А,91,1,М/УБЛ 34 И 36,36А,36.,ТЪРГ.
КОМПЛЕКС,36,34,38А,38,38.,38,38Б,40,40,М/У 36 И 34
БЛ.,40,38Г,38Д,38Д,38Ж,38В,38Е,42.,42,42,М/У БЛ.42И44,МАГАЗИН,   В ДВОРА НА XI У-
Щ Е

НА 02.10.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  КЛАДНИЦА:   V-15 ,КВ.19  , V²²²-29,КВ.18  , XI-29 КВ.18
ДЕЛТА ХИЛ  ,  АКАЦИЯ  1,1,2, БАКИНИЦА  7,1,21,4,20,8,15,14,2,10,17,9,6, БЕРЛИН
24,14,15,20,17,19,5А,10,12,1А,9,8,3,1,7,5,2, БОР  6,1,2,8,7,5, БОРИС ТОДОРОВ  3,13,7,
БРЕЗИТЕ  25,9,11,3,26,4,10 КЪЩА,13,2, БРЕЗОВИЦА  7,24,19,22,20,8,11,2, БРЮКСЕЛ
10,2,3,3А,1,4, ВАЛОГО  26,19,6,9,16,24, ВАРШАВА  8,12,4А,6,3, ВАСИЛ ЛЕВСКИ
29,15А,20,16,24,18,23,10,7,14,25,19,28,10,6,11,8,3,20,5,14,.5,4,15,2,12, ВИЕНА  2,7,5, ВИЛНА
ЗОНА  ,  ВИТОША
1,3,6,7,5,2,21,80,35А,26,35,70,57,38А,41,46,72,62,14,18,11,27,5,22.,47,44,15,40,64,66,29,8,48,19,33,34,2,63,59,50,43,61,13,9,10,56,31,37В,45,17,39,.74,42,65,49,38,32,58,25,20,73,68,36,12,22,55,76,60,
ВОДЕНИЧИЩЕ  21,10,37,19,27,25,7,11,1,9,5, ВОЛГА  19, ГОРСКО СТОП.ВИТОШКО  ,
ГРАДИНАРСКА  3,6,1,2, ГРАНИТ  10,6,8,17,2,16, ДАБО
15,8,18,13,7,20,1,10,5,3,20.,2,16,9,12,4,6, ДЕЛТА ХИЛ  КВ.17, ДОБРОВОЛЕЦ  19, ДОНЧО
ВАТАХ  10,6,1,3,4, ЕДЕЛВАЙС  7 ВИЛА,14,24,6,4,12, ЖК.ДЕЛТА ХИЛ, УПИ VI-33, КВ.12  ,
ЗДРАВЕЦ  1,4, ИВАЙЛО  7,1,13,3,6,8,5,15,19,2, ИВАН ЦВЕТАНОВ  8,75,13,2,22, ИГЛИКА
4,14,25,7,23, ИЗГРЕВ  4,14,5,13,28,20,15,25,31 А, ЙОРДАН БОЖОВ
15.,6,4,16,9,2,5,3,13,21,11,7,15, КАЛИНИЦА  12,2,8,3,5,4,10, КАМЕНАРСКА
19,16,30,21,10,7,29,26,2,4, КОКИЧЕ  10,1,8, КРАКРА  15,25,1,7,21,12,9,3,19,16А,8,30,10,23,
ЛАЛЕ  25,10,5,18,3,15,16,4,31,2,2А,8,23,17, ЛАТИНКА  10,6,4,2,5,14,18,1, ЛИВАДИТЕ
11,5,13,3, ЛОНДОН
72,35,55,53,70,9А,9Д,44,11,52,17,9В,22,КВ.17,46,38,24,1,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39,
МАК  7, МАТНИЦА  45,26 КЪЩА,4,6,2,8,1,109,53,57,15,45,38,28,37,47,52
КЪЩА,54,21,48,11,5,41,31.,60,42,50 КЪЩА,33,64,66,55,51,23,56,32,17, МИНЗУХАР  9,5,
МИРКОВИЦА  40,10,11,40,7,20,32,22,28,13, МЛАДОСТ  3,6,7,2,4, МОРЕНА
3,17,23,19,21,18,9,15, МОСКВА  12,14,17,38.,21,19,13,9,8,22,18,1,6,4, ОМУРТАГ  .16,5, ПЕТЪР
ЯНЧОВ  25,12,18,19,17,23,11,6,16,3 КЪЩА,2,4.,4, ПЛАДНИЩЕ  5, ПОБЕДА  3,15, ПРАГА
28,26,6,7,20,17,21,19,2,16,12, РАЗКРЪСКЕ  , РАЙНА КНЯГИНЯ  11,6,17,8,4,12,7,5,1,10, РИЛА
4,1,2, РИМ  46,48,44,52,50,60,58, РУДНИЧАР  1,2,19,2,4,12,7,27,23,21,5,10,11., С. КЛАДНИЦА,
ОБЩИНА ПЕРНИК, ЕКОЛОГИЧНО СЕЛИЩЕ &QUOT;ДЕЛТА ХИЛ&QUOT;  ,  СЕЛИМИЦА  ,
С О Ф И Я
91,52,55,58,69,76,73,66,60,63,74,77,80,72,83,56,54,61,71,59,68,79А,79,81,75,64,30,36,45А,14,32,46,49,12,53,8,51,
СПАС БУРНОВ  9,6,34,12,26,2,20,4,7,.5,8,.2,61,61., .1, СТАДИОНА
2,16,12,14,18,8,10,13,5,15,35,38,41, СТАМЕН МИЛКИН  1,7,5,2, СТРУМА  1, СУХА КЛАДНИЦА
, ТИНТЯВА  1,7,13 ВИЛА,6,16, УПИ II-35,КВ.17 ДЕЛТА ХИЛ  ,  УПИ V||-КВ.20  ,  УПИ X-
017112,КВ.83  , УПИ XI- 922 КВ.58  , УПИ XVI-12,КВ.20  ДЕЛТА ХИЛ, УПИ XXIX-29,КВ.20
ДЕЛТА ХИЛ  , УПИ XXXIII-31 КВ.20  , УПИ ²²²-21  КВ.20  , УПИ ХХ-523,КВ.51  , УПИ-IX 29
КВ.18, ХV²²-11010,11038  , ХАН КРУМ  18,7,16,3,5, ХЕМУС  16,19,23,10,23, ХИЖА СЕЛИМИЦА
, ЦАР САМУИЛ  54,22,39,26,36,44,24,43,25,18,51,12,31,14А,53,33,63,34,61,20,50
КЪЩА,27,28,48,57,10,19.,30,9,16,7,13,8,36,106Г,106Б,106,11,9,4,5,33,2,135,101,95,2,56,80,89
КЪЩА,130,64,78,60,74,91,66,87,68,73,79, ЦАР СИМЕОН
2,14,7,11,3,15,1,2,18,5,8,20А,6,13,16,52,62,1,66,48,35,68,56,24,38,22,23,43,50,25,31,30,53,28,42,58,40,13,29,27,25.,72,21,46,74,41,54,30.,36,55,60,
ШИПКА  5,14,11,1,23,3,26,12А,12,13,6,16,9, ЮРИЙ ГАГАРИН  2,14,11,14,12,10,5,7,9,8,1,
ЯЗОВИРСКА  8,12, ЯРОВЕЦ  21,2,4,7,5,3,8,6,2,   С. ВИТОШКО-М
СЕЛОТО,РЕЗИДЕНЦИЯ,КВ.17,СЕЛИМИЦА,ДО ТПК,СЕЛИМИЦА

НА 02.10.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  РУДАРЦИ
НА 02.10.2019 Г. /14:30 - 16:00 Ч./ -  СТУДЕНА, ОБЩ. ПЕРНИК:   ПОЯС №1НА ЯЗОВИР

СТУДЕНА
НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 16:15 Ч./ -  СЕЛИЩЕН ДОЛ
НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 08:45 - 16:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   АХЕЛОЙ

1А,3,12,3А,1, БАБА ТОНКА  7,18,15,1, БЕЛА ВОДА
8,10,2,87,311А,339,332,307,316,362,19,12,319,8Б.,22,9,358,304,328,8,338,13,320,321,2,315,337,21,329,20,336,11,КАНЦЕЛАРИЯ,17,334,317,СЕЛЕКЦ.ЦЕНТЪР,320,322,3,1,39,340,15,18,ЗАД
КМЕТСТВОТО,333,311,335,25,314,330,361,313,333,351,371,372,369,363,364,349,365,379,374,383,357,354,352,355,345,350,377,336,368,370,347,366,381,ДО
МТП РАСОЛКОВА МАХАЛА,341,375,373,353,348,376,378, БОЯНСКИ ВОДОПАД  1, ГРАДИНА
, ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК  2 ЧИТАЛИЩЕ, ЕМИНЕ  6, ИВАН АСЕН ВТОРИ
1 8 , 1 3 , 1 1 . , 2 6 , 3 4 , 1 9 , 6 2 , 2 9 , 2 8 , 2 3 , 8 , 3 , 3 0 , 1 2 , 1 1 , 1 , 3 6 , 2 2 , 3 2 , 1 7 , Б Е Н З И Н О С Т А Н Ц И Я ,
КЛОКОТНИЦА  12,4,1,3,6,2,10,8, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ  2, СВЕТА ГОРА  21,15,18,
СИМЕОН РАДЕВ  9, СИМЕОНОВГРАД  20,5, ХАН АСПАРУХ
2,12,25,15,8,3,27,10,19,17,6,16,22,11,4,28,10.,30, ХАН ОМУРТАГ  39,22,37,43,33,35,41,20, ЦАР
САМУИЛ  1,2,3,7,6,5,4

НА 03.10.2019 Г.  /08:45 -  10:00 Ч.;  15:00 -  16:00 Ч./  -   БАТАНОВЦИ:   3ТИ МАРТ
28,36,22,16,24,34,12,30,10,20,6,18,4,26,8,56.,3,36,42,58,54,62,42,44,38,40Б,9,64,60,40,2,ДО
Ж.П ГАРА,1,3.,40А,46,7,46,1 1,56,1.,  6ТИ СЕПТЕМВРИ
1.,5,3,2.,21,27,23,15,25,6,19,13,9,11,2,25.,4,17,29,8, АКАЦИЯ  1, АЛЕКСАНДЪР
С Т А М Б О Л И Й С К И
17,9,12,11,5,8,3,2,15,10,14,13,19,16,36,9,54,29Е,58,18,62,20,32,29А,21.,28,46,30,36,60,34,25.,52,18.,48,27,42,29,44,24,40,50,23,22,
БАТАН ВОЙВОДА  3,6,1,4,2,15,5,19,16,11А,25,12А,20,7,18,21,14,11,13,17,22,23,9,12,8,22,
БИСТРИЦА  16,18,1А,4.,1,16А,22,8,20,6,12, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
4,2,16,7,13,8,14,9,5,12,12А,1,11,10,6, ВАСИЛ ЛЕВСКИ  13,3,5,13А,1,9,7,11, ВЛАДИМИР
ЗАИМОВ  25,42,44,31,38,43,41,37,40,33,36,39,29,27,42А,23,21,37 А, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
7,3А,3,1,6,5,8, ГРАОВО
6.,2.,91,72,79,78,89,85,71,68,87,76,80,74,81,73,70,77,83,75,52,64,43,30,31,39,3,50,19,61,17,41,63,25,29,62,46,60,44,42,58,34,21,11,56,32,37,51,20,17.,65,36,10,45,5,27,40,38,7,64А,35,9.,59,23,8,69,18,55,13,7.,12,67А,26,57,67,49,47,54,22,24,14,
ЖЕЛЮ ДЕМИРЕВСКИ  18,22, КНЯЗ БОРИС I  2, КОСТА ТРИЧКОВ
20,11,15,14А,5,18,23,22,6,7,4,26,19,12,24А,3,2,9,14,10,1,13,24, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
8,2А,3,4,5,6,7,9,2,11, МАХ.ДЕЛНИЧЕ
19,17,21,25,23,16,20,22,9,29А,7,12,5,4,13,31,26,30,3,6,11,32,29, НИКОЛА ВАПЦАРОВ
17.,11,4,5,16,2,10,13,7,3,9,19,12,17,14,28,30,49,31,43,51,45,27,32,53,34,29,45А,25,36,49А,38,35,37,39,47,41,55,24,20,18,23А,22,23,21,
ПАНАЙОТ ВОЛОВ  2, СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ
53,42,74,24А,29.,46,37,36,51,47,41,2,130,132,128,34,40,22А,21,29,14,17.,43.,18,15,24,12,45,24.,10,20,16.,27.,35,12А,19.,27,22,12.,43,7.,7,8.,2.,25,22.,5,27.,5.,4,6.,11,6,19.,9,3,
СРЕДОРЕК  2,9,5,1,8,6,4,12А,3,10,22,7,11,12,14,13,16, СТАРО СЕЛО  1,2,9,3,5,4, СТЕФАН
КАРАДЖА  2,11,1,5,4,6,9, СТРАНЕ  51,52,47,53,49,4,45,56,48,44,50, СТРУМА
19,23,22,13,26,17,27,27,33, ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ  18,1,5А,9,2,14,7,5,12,10,16,6,3,2А,8,
ХРИСТО БОТЕВ
9,14,12,10,16,38,24А,15,19,24,21,34,23,27,26,32,33,29,35,25А,37.,17,22,31,20А,33А,30,18,28,25,20,36,9,40,9
9,40.,7,6,2,3,4,8,5, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  9,5,11,7,2.,3,5А,16,27,23,19,29,14,17,21,10,13,
ШИПКА  2,4,7,1,5,3,11,9,   ПАВИЛИОН,АВТОСПИРКА,ГАРАТА,1,9,37,13

НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  БОГДАНОВ ДОЛ:   793  , ВАСИЛ
ЛЕВСКИ  4,6, ВИТОША  15,22,24,9,31 А,5,18,26,5, ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ
23,10,29,21,2,37,42,20,15,46,20,2,11, ИВАН ВАЗОВ  5, ИГЛИКА  2,1,4, ИЗВОР  11,8,10, КИТКА
36,6,12,14,9,11,5,1,2, КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ  8,6,4, КНЯЗ БОРИС I
64,32,48,11,35,46,34,40,33,31,49,20,22, ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ  4,6, ЛЮЛИН  2, МАХ.ДЪЛГА
БАРА  3, МАХ.СТАМЕНОВА
6,52,31,8,36,40,9,4,45,41,23,63,28,64,37,50,ВИЛА,55,30,КЪЩА,25,26,27,11,ПОМПА,
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Продължава от стр. 9 ОТЕЦ ПАИСИЙ  17,5,15,13,3,11,17,19,2,7, ПЕТЪР БЕРОН
15,13,17,7,5, ПИРИН  2,6,29,3,10,28,4,1,14,1, ПЧЕЛА  3,12,6,8,

РИЛА  6,18,19,9, СТАРА ПЛАНИНА  42,19,9,7,14,32,12,30,17, СТРУМА
16,5,14,13,4,9,1,20,3,6,8,11,9,16, ТЕМЕНУГА  15,22,7,12,3, ХАН АСПАРУХ  77,40,33,31,27,43
А,14,37,5,2,29,20,35,11,15,23,12,1,45,43,7,17,21,39,9,18,38,65,67,69,51,36,49,75,73,26,47,63,
ХРИСТО БОТЕВ  19,5,15,13,7,8,2,9, ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  5,18,27,7, ЦАР КАЛОЯН
20,14,6,12,16,14,20,4, ЦАР СИМЕОН
20,24,56,41,48,32,29,36,27,39,43,52,37,50,47,38,17,54,21,34,26,30,50,28, ЧУЧУЛИГА
7,6,5,8,13,   18,4,3,МАГЕРНИЦА,В СТОПАНСКИЯ
ДВОР,КЪЩА,КРАВАРНИК,2,6,8,4,7,3,КЛАННИЦА

НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  ВИСКЯР:   ²²-253 КВ.30  ,   БЛИЗО ДО
К М Е Т А

НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  ВИТАНОВЦИ:   ВАСИЛ ЛЕВСКИ  50А,
КРАКРА ПЕРНИШКИ  11,1, П-Л ²V-241, КВ.29  , УПИ ²-51 КВ.14  ,   3

НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:   ЮЧДОРУШКО ДЕРЕ
НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  ЗИДАРЦИ
НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  МЕЩИЦА:   АДАЛБЕРТ АНТОНОВ

12,11,6, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ  8,2,9,15,14,10,23,1,20,26, АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
4,2,1,3,5, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ  15,16,37,11,17,18,21,6,29,31,23,8,13, АНДРЕЙ
ЖДАНОВ  7,6,4,8,7.,1, ВАСИЛ КОЛАРОВ  1,90,31,66,53,72,51,64,41,66,33,34
КЪЩА,35,4,.25,9,13,56,17,46,11,19,10,36,15,24, ВАСИЛ ЛЕВСКИ
24,1,26,9,28,11,3,8,30,31,17,12,2,19,7,29,14,5,34,23,4,25, ВЕЛИН СЪРБОВ  5,1,8,13,10,11,16,4,
ГЕНЕРАЛ ГУРКО  22,20,2,13,18,1,4А,14,4,11,20.,6,16, ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ  12,4,2,4,3,
ГЕНЕРАЛ ТОЛБУХИН  5,1,3,4,8,7,10, ГЕНЕРАЛ ТОТЛЕБЕН  14,27,24,29,21,7,9,11, ГЕО
МИЛЕВ  ,  ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ  2, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  11,13,22,4,17,10
КЪЩА,3,7,1,80,74,68,89,5,85,70,72,83,76,86,64,101,94,77,66,95,58,62,103,88,79,90,69,30,33,14,49,52,31,48,65Б,22,18,40,53,36,63В,43,61,54,44,47,12,140,25,63,35,65А,16,42,
ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ  2,4,1,4, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  8,12,5,15,7, ДАМЕ ГРУЕВ  1,5,1,3,4,
ДЕТЕЛИНА  10,8,18,20,15,9,3,7,4,24,1,5,14, ДЕТЕЛИНА МИНЧЕВА  2, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ
20,6,19,18,16,100, ДИМИТЪР КАЛЯШКИ  6,3,8,3А,1,2,4,17,13,31,25,34,30,32,23, ЕДЕЛВАЙС
1,3,2, ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА  1,4,13,17,6,5,23,21,15, ЕЛИН ПЕЛИН  3,15,9,22,14,15,21,5,16,1,
ЗАХАРИ СТОЯНОВ  1А,11, ИВАН ВАЗОВ  11,9,5,7,1,3, ЙОРДАН ЙОВКОВ  4,2,6,1, ЙОРДАНКА
НИКОЛОВА  1,22,21,24,15,16,18,11,23,27, КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА  9,11,5, КВ.3 УПИ
V²²²-165  , КОКИЧЕ  5,15, КОМСОМОЛСКА  2,5,9,11,20,1,3, ЛЕНКО  20,8,4 КЪЩА,2, ЛЕОНИД
БРЕЖНЕВ  4,2,3,5,8,9,10, ЛИЛИЯ  4,2, ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА  1,2 КЪЩА,7,5, МАРШАЛ
ЖУКОВ  3, МИТКО ПАЛАУЗОВ  6,9,2, НИКОЛА ВАПЦАРОВ  19,10,15, НИКОЛА ПАРАПУНОВ
11,6,8,5,3 КЪЩА, ОКТОМВРИЙСКА РЕВОЛЮЦИЯ  11,8,21,3,13,4,12,10,5,19, ПЕЙО ЯВОРОВ
3, ПЪТ №63  , РАЙНА КНЯГИНЯ  2,3,1,5,10, РАХИЛА АНГЕЛОВА  1, С. МЕЩИЦА, СТАДИОН,
ПЛ.№140,КВ62  , СВИЛЕН РУСЕВ  10,14,4,2,15,5,6,3,1, СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ  1, СИНЧЕЦ  2,
СТАНКЕ ДИМИТРОВ  5, ХVIII  КВ.55А  ,  ЮРИЙ ГАГАРИН  6,3,4,1,2, ЯСТРЕБИНО
12,18,7,16,21,6,15,32,14,8,5,10,   76,СПИРКА &QUOT;БЕНКОВСКИ&QUOT;

НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  РАДУЙ:   ВЗ ШУМАКА,ВИЛА,КЪЩА
НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  РАСНИК:   БОБОШ  2, БРОД  1,

ИБРОВИЦА  17, КАЗАНДЖИЙСКА  27, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ  48,15, ПЪРВИ МАЙ  16,
Ф У Р Г О Н , К Ъ Щ А

НА 03.10.2019 Г. /08:45 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  ЯРДЖИЛОВЦИ:   АЛЕН МАК  6,6, АРДА
4,2,3, АСЕН КИТАНОВ  1,12,14,4,6,5,5,6,14,12,1,4, ВЕЛИН АСЕНОВ
6,16,13,8,3,11,2,10,16,2,6,3,10,8,13,11, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
13А,7,10,22,6,3,12,15,5,19,11,18,9,16,14,13,8,1,9,13,5,12,1,6,15,11,14,22,10,19,7,3,13А,8,16,18,
ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ
53,34,1,37,11,33,41,5,39,28,32,35,24,21,27,4,26,31,43,9,17,8,29,30,3,45,25,35А,7,41А,1,8,7,41,33,31,45,32,43,35А,4,30,25,11,24,35,21,28,37,3,26,9,41А,5,17,29,39,27,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
14,16,9,6,24,23,8,5,10,18,19,25,7,4,22,13,15,28,17,2,21,12,23,16,18,9,4,6,22,7,24,14,25,2,10,8,12,17,5,19,28,15,21,13,
ЙОРДАН СТАНОЕВ  6, КИТКА  13, КРАКРА  13,3,7, НИКОЛА ВАПЦАРОВ
7,15,4,14,4А,8,10,1,9,3,12,2,10,9,2,7,4А,14,15,3,4,12,1,8, ОБОРИЩЕ  2,5,2,5, ОРНИЧЕ
12,26,13,10А,1,9,8,32,7,5,19,28,30,10,3,34, ОСОИЦА  1,5,4,2,4,1,5,2, ПЕРНИК  5,4,7, ПЪРВИ
МАЙ  9,3,4,7,5,6,10,13, РИЛА  4,8, СВИЛЕН РУСЕВ  3,1, СРЕДНА ГОРА  7,11,9,13А,13,5,2,3,6,1,
СТАРА ПЛАНИНА  3,5,9,7,1,11,11,7,5,9,1,3, СТРУМА  4,4, ТОДОР ДИМИТРОВ
4,3,2А,6,21,15,19,13,2, УПИ XX-744, КВ.60  ,  ХРИСТО СМИРНЕНСКИ  4,
6,21,16,3,18,12,3А,6,18,3А,12,21,16,3

НА 03.10.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./   НА 04.10.2019 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  ДОЛНА ВЕРЕНИЦА:
ВТОРА  36

НА 03.10.2019 Г. /09:30 - 10:30 Ч./   НА 04.10.2019 Г. /15:00 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   АТАНАС
НАКЕВ  11,5,1,1А,6,2,7,4,2,25,10,20,18,31,14,26,8,29,12,23,22,28,21,15,16,17,19,24,28.,27,19А,
БЛАГОЙ ГЕБРЕВ  32А,56,56,56,58,56А,32 В,32А,58,29Е,ПРЕД БЛ.36,1,31А,35В,ДО
БЛ.62,64,31,33,ДО БЛ.36,36,С/У БЛ.36,36,33Б,35,36,33А,60,С/У БЛ.60,61,ДО
БЛ.60,32Б,78,38,32А,32,37,32.,32,23 32,38.,37,КВ.126,С/У
КАЗАБЛАНКА,70,43,38.,32В,70,32,32А, БУЧИНСКИ ПЪТ  ЛАДОВИЦА, ВЛАДАЙСКО
ВЪСТАНИЕ  43,16,2,38В,18,14,39Б,10,41,8,37,12,ЗАД РЕГАЛ,4, ВОРОНЕЖ
5,3,6,2,4,3А,3А,90, ВУЛКАН  10,2,6,4,8, ДЕВИН  1, ДИМИТРОВГРАД  3,1,2,5,7, ДИМИТЪР
Б Л А Г О Е В
11.,22.,34.,40,18,48,34,40.,13,42,4,19,30.,62,58,30,16,23,27,24,46.,38А,9,24.,20,46,1,50.,14,52,15,2,16.,54,60,32.,64,28,15.,22,17,21,44,5,56,36,25,38.,26.,10,
ДИМИТЪР РИБАРСКИ  10,14,12,8,7,1,2,5, ИВАН ШИШМАН  6,7,10,16,5,16.,1А,2,14,12,8,4,3,1,
ИЗТОК  НА ФАСАДАТА НА ТП&QUOT;СТАДИОНА&QUOT;,ДО ТП
ВИТОША,СП.ДАСКАЛОВО,МАГАЗИН,СП.ДАСКАЛОВО, КАЛОФЕР  2, КИРИЛ ТУПАНКОВ
2, КРУМ НАКЕВ  5,4,11,2, ЛОМ  36, МАХ.ПОРТАРЕВА  142,143,64,70,68,66,72,145,69,
НИКИФОР ПАНКЕВ  3А,7,3,1,5, ОГОСТА  1,9,7,4,12,6,3,8,2,5,11,10, ПЕТЪР ПЕНЧЕВ
8,12,9,3,6,10,2,7,4,11,1,5,12.,  ПРЕВАЛЕЦ  10,1А,6,5,4,12,8,1,8,14, СТОМАНА
2.,2,2,3,1,3.,3,3А,1, СТРИМОН  1,63,15,7,2,17,13,11,9,1,5, ХАСКОВО  1 В,1 А,1,1 Б, ЦЪРКВА
, ЮРИЙ ГАГАРИН  ДО СТАДИОН &QUOT;МЕТАЛУРГ&QUOT;, ЯМБОЛ  7

НА 30.09.2019 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   ВАРШАВА  1,3,71, ИЗТОК  , ЛУГАНСК
3,11,27,18,13,21,22,10,9,5,17,8,3А,7,15,20, МАКСИМ ГОРКИ
30Б,38А,17,37,28,40,30А,42,34,36,13,32,17Б,44,30В, МЛАДЕН СТОЯНОВ
33,45,54,55,39,57,36,41,54А,15Б,49,20,14,47,51,48,52,37,15 КЪЩА,53,43,38.,50,28,34,
МОШИНО  317,КВ.&QUOT;КУТЕЛА&QUOT;, ОГНЯН СТАНКОВ  51,47, ОЛЕГ КОШЕВОЙ
119А,121,119Б,105,111,72,88,97,74,99,85А,85,103,95,90А,113,123,125,80,81,96,89А,76,96В,83,78,96Б,109,117,79,89,113А,101,93А,87,87Б,107,90,87А,66,77,93,78А,70,
ПУШКИН  4,2А,1,7,2,4А, ПХЕНЯН  7, РАШО ДИМИТРОВ  101, УЛАН БАТОР  7, ХАВАНА
20,24,22,30,32,40,28, ХАНОЙ  6,10,4,16,9

НА 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ЛЮЛИН, ОБЩ.
ПЕРНИК:   ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА  2, ДВАДЕСЕТ И ПЕТА  17,4,26,29,23,8А,7,20,15,22,10,
ДВАДЕСЕТ И СЕДМА  7,13,1, ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА  12,16, ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА
15,СТРОЕЖ,14,10,13,3,7,22,27,33,5,18, ДЕСЕТА  40, КВ.31,УПИ1-577  , МАХ.СТАКЬОВЕЦ И
МАНАСТИРА  5,7, ПЪРВА  138,123,140,112,134,156,109,107,119,17,125,108,146,122,154,104,
РАЙЛОВО ЦЕНТЪРА

ОБЩИНА РАДОМИР  
НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  БАТАНОВЦИ:   3ТИ МАРТ  66,64, 6ТИ

СЕПТЕМВРИ  7, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ
49,80,41,64,37,76,53,43,86,47,74,39,31,33,55,84,45,66,76А,82,78,70,72, БОРОВА
6,8,9,17,16,1,12,3,13,4,6А,10,19,7,14,5,11,22, БУШЛЯК  ,  ВЕРГИЛ ВАКЛИНОВ  7,1,3,2,5,
ВИТОША  6,2,8,4, ГОЛО БЪРДО  10,4,14,2,6, ГРАОВО  107,95,91,99,97,105,93,101,103,
ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА  11,19, ИВАН ВАЗОВ  4,1,2,9,3,6,5, ИЛИНДЕН
3,4,8,53,22,1,10,16,18,17,11,5,13,2,6,15, КНЯЗ БОРИС I
30,15.,18,34,4,8,7,15,28,32,19,5,16,17,1,20,3,9,12,22,5А.,24,10,26,14, КОСТА ТРИЧКОВ
31,33,34,51,43,52,30,45,42,29.,50,26,40,49,27.,35,47,37,28,29,41,32,36, ЛОЗАН РАНГЕЛОВ  1,
МАХ.КАБРАНОВИ  14,27,20,10,7,22,13,3,2,8,26,17,4,16,25,11,17А,1,6,15,23,9,21,
МАХ.ЯШАРСКА  2,6, МАХАЛА АНДРЕЙНА  ,  МЛАДОСТ  2,8,4,1,6,10, ПАНАЙОТ ВОЛОВ
7.,3,7А,4,8,5,7, ПЧЕЛА  3,7,9,1,11, РЕПУБЛИКА
18,23.,21,17,17А,2,22,6,13,19,3,9,10,11,20,14,15,23,8,16,12,7, СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ
51,65,49, СРЕДОРЕК  ,  СТАРА ПЛАНИНА  12,3,6,7,14,5, СТАРО СЕЛО
15,14,19,17,18,12,16,20,21,11,15А,13, СТРУМА  1,5,11,4, ФИЗКУЛТУРНА  1,5,11,15,13,14,19,

ДВОРА НА ТКЗС
НА 02.10.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   НА 04.10.2019 Г. /

09:00 -  15:00 Ч./  -   РАДОМИР:   АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ  6,10,16,4,8,2,14,12, БРАТЯ
МИЛЕНКОВИ  29,23,12,5,17,35,24,26,14,13,19,7Б,29А,22,8,9,6,11,15,10,33.,20,33,21,31,27,
ДОБРУДЖА  5,3,9,2,7,1,3,1,2А, ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ  12.,14,8,14.,13,9,10,6,7,5,12,11,18,
МАРИЦА  5,2,3,4,6,7,1,8, РОДОПА  4,2,3,1,4,ПАВИЛИОН, ХРИСТО БОТЕВ  15,1,15,1

НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  БОРНАРЕВО:   УПИИ I-066007 КВ.66
,   ВИЛА,КВ.МОМКОВА

НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  КОПАНИЦА
НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩ. ПЕРНИК:   БИВШО

Т К З С
НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  ПЕРНИК:   ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА  15А,17
НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  ПЛАНИНИЦА, ОБЩ. ПЕРНИК:   П-Л

ХХ²², КВ.14  , УПИ I-108, КВ.1
НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  РАДОМИР:   МАХ.АРБАНАС
НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  ЧЕРНА ГОРА, ОБЩ. ПЕРНИК:   ГЕОРГИ

Р А К О В С К И
46,8,9,5,36,25,19,51,56,33,29,45,68,54,27,6,59,62,35,64,1,30,50,53,31,30А,22,13,61,58,4,21,32,28,55,20,16,40,48,24,34,11,3,52,12,26,66,
ЕДЕЛВАЙС  4,3,1, ИЗВОР  2,3,4, КАРАВАНСКИ ПЪТ  3,10,5,15,4,7,6,2,8, КИТКА  7,8,9,3,4,
ЛЕСКОВСКИ ПЪТ  41,19,37,1,5,15,21,17,39,13,9,7,30,35,3,27,11,СТОПАНСКИ ДВОР,33,16,
МАГЮШНИЦА  6,1,4,2, МАХ.ВАКЛИНОВИ  2,6,1, МАХ.ДИМЕВИ  22,10,9,2,11,15,8,
МАХ.КЮРЧИЙСКИ  5,8,31,38,4,7,14,10,18,27,45,19,23,25,24,35,15,29,37,11,3,3А,16,1,36,44,
МАХ.СУГАРЕВИ  2, МАХ.ТОЛЕВА  2,4,3, НОВА МАХАЛА
1,22,19,14,27,7,5,23,34,11,6,12,15,17,25,16,20,30,8,32,26,13,18,9,2,29,10, РАЕЦ  4,1,5,2,
СИМЕОН КОСТОВ  2,12,10,9,4,6,5,1, СТАРА ПЛАНИНА  51,49,44,47,26,42,3,45,24,29,39,5,3,1,
ЮРИЙ ГАГАРИН  12,10А,11,3А,10,1,10

НА 03.10.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 14:45 - 16:00 Ч./ -  ЯРДЖИЛОВЦИ:   VIII-388, КВ. 31  ,
АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ  2,2,7,8,4, БРАТЯ ЧАКРИНИ
20,47,13,49,9,14,40,42,18,35,10,30,1,24,3,39,21,45,26,8,6,27,12,53,29,25,37,38,43,22,36,44,28,32,31,23,48,34,15,46,51,33,
ВАСИЛ ЛЕВСКИ  8,2,4,1,3,6, ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ  7,9,8,6, ВИТОША  1,3,8,4,2,18,5,7,2,
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ АПРИЛ
1,8,10,20,3,5,11,14,17,42,49,23,53,40,9,33,21,16,29,51,19,18,15,25,37,33,47,7,15,38, ДЕВЕТИ
С Е П Т Е М В Р И
34,38А,68,61,64,48,51,40,63,32,58,55,50,38,57,59,1,52,57А,67,46,34А,42,56,70,54,53,40А,49,44,62,38,35А,36,
ИВАН АЛЕКСИЕВ  4, ИВАН ДИМИТРОВ  4,2,3,5,1, ИЗВЪН ПЛАНА  ,  ЙОРДАН СТАНОЕВ
3,6,8,11,10,5,14,13,9,7,12,15,19,23,31,24,25,22,26,21,6,28, КИТКА
9,7,6,8,4,2,3,5,1,10,21,19,12,23,16,12,20,17,11,13,15,18,24,22, МАРИН ЗАФИРОВ
6,2,2,6,4,8,9,12,14,9, МЕТОДИ СТАНИМИРОВ  3,5,5А,4,1,2,11, ОРНИЧЕ
43,42,29,37,27,51,33,49,60,20,55,46,56,53,41,62,38,25,58,54,67,121,92,94,71,69,83,89,71,111,95,125,91А,115,85,73,101,64,100,75,115,75,103,92,99,79,76,117,119,80,65,107,84,74,91,73,102,68,127,66,77,129,78,96,105,
ПАРТИЗАН  1,23,51,19,21,49,54,60,51,14,38,26,21
А,20,15,3,37,25,72,2,30,4,16,32,64,56,24,43,55,45,65,53,74,8,28,57,36,34,86,39,61,34А,13,7,41,50,33,23,40,44,35,31,22,22,18,68,17,70,48,62,25А,10,63,57А,46,52,
ПЛИСКА  11,53,13,69,33,57,31,67,10,64,11,10,35,25,47,49,71,55,23,2,29, РАДОСЛАВ
ЗАФИРОВ  3А,31, РИЛА  2,1,10, СЛАВЧО ДЯКОВ
7,,,12.,6,4,9,14,16,10,12,17,30,22,13,15,28,25,32,19,35,11,23,20,21,18, СТРАЖА  3,10,9,5,7,8,6,
К А Ф Е - П А В И Л И О Н

НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  БЕЛАНИЦА:   10 ВИЛА
НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  БОБОРАЦИ:   XIII-216 ,KW.31  , ²²² - 323

КВ.26  , УПИ V-219,KW.32  , УПИ XII-250,КВ.30  , ХVIII-136, КВ.23  ,   КЪЩА
НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  ИЗВОР, ОБЩ. РАДОМИР:   МАХАЛА

К А Н Д Ж У Л И Ц А
НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  КОШАРИТЕ:   П-Л VII-117, КВ.18  , УПИ

V²²²,КВ. 17  ,   КЪША
НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  НЕГОВАНЦИ:   VI-355  , УПИ-130 КВ.37
НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  ПОЦЪРНЕНЦИ:   МАХАЛА КАЛУГЕРСКИ

ЧИФЛИК 65  ,   ХАН,ФУРГОН
НА 03.10.2019 Г.  /09:00 -  10:00 Ч.;  15:00 -  16:30 Ч./  -   ПРИБОЙ:   ФАСУЛКОВА

МАХАЛА,КЪЩА,МАХ.ГЪРБЕВА,ВИЛА,МАХ&QUOT;КАЙТАСКА&QUOT; ,КЪЩА,БУНГАЛО
НА 03.10.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ПРИБОЙ
НА 30.09.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   НА 01.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   НА 02.10.2019 Г. /

09:30 - 16:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./   НА 04.10.2019 Г. /09:30 - 16:00 Ч./ -
ДЕБЕЛИ ЛАГ:   КЪЩА

ОБЩИНА ТРЪН  
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ВИДРАР:   КЪЩА
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ВУКАН:   УПИ III-130 КВ.12
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ГОРНА МЕЛНА:   87  ,   МАХАЛА ПЕЙЧИНОВЦИ
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./  -   ГОРОЧЕВЦИ:   НАД МТП&QUOT;РАКИТОВ ДОЛ&QUOT;
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ДОКЬОВЦИ
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ДОЛНА МЕЛНА:   НУПИ 12
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ДЪЛГА ЛУКА:   УПИ IV-71, КВ.17
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ЕЛОВИЦА, ОБЩ. ТРЪН:   КЪЩА
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  КОСТУРИНЦИ
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  КЪШЛЕ
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ЛЕВА РЕКА
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  МРАМОР, ОБЩ. ТРЪН:   СТЪЛБ 32, КЛОН А
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ПЕНКЬОВЦИ
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  РАДОВО
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  СТАЙЧОВЦИ:   000621  ,   КЪЩА
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30

- 17:00 Ч./ -  ШИПКОВИЦА:   400053  ,   БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР
НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 17:00 Ч./   НА 03.10.2019 Г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  КОЖИНЦИ
НА 04.10.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  ДОЛНА МЕЛНА
НА 30.09.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   НА 02.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./   НА

03.10.2019 Г. /08:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 17:00 Ч./ -  БУСИНЦИ:   МАХ.ТРАП,КЪЩА
РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПОДНАСЯ ИЗВИНЕНИЯ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ЗА

СЪЗДАДЕНИТЕ НЕУДОБСТВА ОТ ПЛАНИРАНИТЕ ПРЕКЪСВАНИЯ НА
ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЗВЪНЕТЕ НА ДЕНОНОЩНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ 0700 10 010
/НА ЦЕНА СПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИЯ ТАРИФЕН ПЛАН ЗА МОБИЛНИ УСЛУГИ НА ОБАЖДАЩИЯТ
СЕ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ СПОРЕД ТАРИФНИЯ ПЛАН КЪМ СТАЦИОНАРЕН НОМЕР В МРЕЖАТА НА
ВИВАКОМ/ ИЛИ ПОСЕТЕТЕ САЙТА WWW. CEZ-RP.BG. МОЖЕТЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ И ОТ
ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕТО „АВАРИИ, ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ“ НА
CEZ-RP.BG, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ВСИЧКИ ПЛАНИРАНИ И
НЕПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАXРАНВАНЕТО В РАЙОНА, КОЙТО ВИ
ИНТЕРЕСУВА, КАКТО И ЗА ОЧАКВАНОТО ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАXРАНВАНЕТО.
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„Ìèíüîð” íàïðàâè ðàçëèêà íà „Âèõðåí”
„Чуковете” надделяха в Самоков над „Рилски спортист”

ТРЕТА ЛИГА
ЮГОЗАПАДНА ГРУПА

9-ТИ КРЪГ
Резултати:
Пирин 1941 (Разлог) - Надежда (Доброс-

лавци)               0:1
Чавдар (Етрополе) - Беласица (Петрич)

0:0
Вихрен 1925 (Сандански) - Септември

(Симитли)             1:1
Банско (Банско) - Оборище (Панагюри-

ще)                    1:0
Марек 1915 (Дупница) - Кюстендил

(Кюстендил)              2:0
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Мин-

ьор (Перник)          0:1
Ботев 1937 (Ихтиман) - Сливнишки герой

(Сливница)         0:2
29 септември 2019 г., неделя, 17:00 ч / IX

кръг:
Перун 1978 (Кресна) - Балкан 1929 (Бо-

тевград)
    Класиране:
1. Миньор 24:2    25    т.
 2. Вихрен 13:6    20
 3. Сливнишки герой 18:10   17
 4. Септември 15:8    16
 5. Кюстендил 12:7    16
 6. Оборище 10:4    14
 7. Спортист 13:13   13
 8. Беласица 10:11   12
 9. Ботев   4:9     9
10. Банско    8:8     8
11. Надежда 12:12    8
12. Марек 11:21    8
13. Пирин   4:11    7
14. Рилски спортист    6:14    6
15. Чавдар 12:15    6
16. Балкан   7:14    5
17. Перун   3:17    4

„Миньор” дръпна с
5 точки на върха в
Югозападната тре-
та лига след трудна,
но сладка победа в
Самоков и домакин-
ска издънка на „Вих-
рен”  - съобщава офи-
циалният сайт на
клуба www.minyor-

pernik.bg.
Перничани се нало-

жиха с 1:0 над Рилски
спортист с красив
гол на Калоян Йоси-
фов в 74-та минута.

Нападателят наме-
ри топката от възду-
ха и я прати в обрат-
ния ъгъл, донасяйки

трите точки за „чу-
ковете“.

Над 100 привърже-
ници на Миньор, пък
отново бяха 12-ия иг-
рач на отбора.

Срещата бе нервна,
изпъстрена с груби
влизания от страна
на домакините. Теж-

кият мач срещу Бо-
тев (Пловдив) за Ку-
пата през седмицата,
пък даде отражение
върхе представянето
на възпитаниците на
Юрий Васев.

Нулевото равен-
ство се запази през
първата част, а с те-
чението на времето
„скиорите“ прибегна-
ха до „хитрости“, за
да добутат мача до
равенство.

Цялостната орга-
низация около среща-
та бе под всякаква
критика, което дове-
де до напрежение по
трибуните.

През първото по-
лувреме двата отбо-
ра си размениха по ед-
но положение. В 30-та
минута вратарят на
„Рилецо“ спаси мощен
шут на Йосифов, а се-
кунди преди почивка-
та Леонтиев с крак
отрази удар на Ад-
жов.В началото на
втората част деца-
та, връщащи топки-

те изчезнаха, а в баве-
нето на играта се
включиха дори резер-
вите на домакините.

Поведението на
футболистите от
Самоков се промени
след получения гол и
те опитаха натиск,
който доведе до ня-
колко разбърквания в
наказателното поле
на Миньор след корне-
ри.

„Жълточерните“
завършиха мача в на-
мален състав, след ка-
то голмайсторът Йо-
сифов бе изгонен за
втори жълт картон.
Той със сигурност ще
отсъства от терена
по време на следващо-
то домакинство на
тима срещу „Ботев”
от Ихтиман.

В добавеното време
победата на пернича-
ни можеше да бъде по-
изразителна, но от-
късналия се сам срещу
вратаря Кристиян
Слишков стреля в ръ-
цете му.

Ученичка от Спортното
с бронз от Европейско

Деветокласничката
от Спротно училище
„Олимпиец” Кристия-
на Крумова спечели
бронзов медал от ев-
ропейското първен-
ство по сумо за мла-
диже и девойки, кое-
то се провежда в Си-
гетсентмиклош – Ун-

Срещата на ста-
дион “Искър” в Само-
ков бе доста изнерве-

гария.
При 14 годишните

Кристияна първо от-
стъпи на представи-
телка на домакините,
но след това регис-
трира само победи, за
да взеле бронзовия
медал.

Предстои участие-

то на Бойко Бойков и
Антоан Петров, как-
то и на тазгодишна-
та абитуриентка от
училището Станисла-
ва Атанасова, която
има златен и бронзов
медал от минали пър-
венства на стария
континент.

Пламна тревата на стадиона в Самоков
на, особено през вто-
рата част, като агит-
ките на двата отбора

постоянно поддържа-
ха напрежението. В
края на мача фенове-

те на
М и н ь о р
дори запа-
лиха тре-
вата пред
трибуна-
та си. За
щ а с т и е
до по-се-
р и о з е н
пожар не
се стигна
и нямаше
допълни-
телни ин-
циденти.

Пет българки са
милионерки от тенис
Пет български тенисистки са спечелили

над 1 млн. долара от наградни фондове в
кариерата си.

Това сочи статистиката на специализи-
ран сайт.

На първо четене повечето фенове биха
се сетили за сестрите Мануела, Катерина и
Магдалена Малееви, защото те пробиха в
този спорт още по времето на социализма
и стигнаха съответно до №3, №6 и №4 в
световната ранглиста.

Първа от българките по спечелени пре-
мии от участия по турнири обаче е Цветана
Пиронкова.

Пловдивчанката има общо 4 497 095 до-
лара. Най-доброто й класиране в ранглис-
тата на женската асоциация е №31, но тя
игра много сезони.

Пиронкова официално не е прекратила
кариерата си, ала в момента се занимава с
отглеждането на своя син и с личния си
бизнес.

Магдалена приключи с 4 398 582 долара,
а Мануела - с 3 244 811.Тя е единствената
българка с титла от „Големият шлем“ - на
смесени двойки с Том Гъликсън от US
Open.

По документи Катерина е спечелила 2
220 371 долара.Разликата в наградните
фондове от времето, когато Малееви иг-
раеха, и сега, не е малка.

С над милион е и Сесил Каратанчева, тя
обаче върна голяма част  от спечеленото
от нея след като беше хваната с допинг, а
след това не можа да се доближи до най-
доброто си класиране.

При мъжете с над 1 милион долара от
българите е само бойкотиращият България
тенисист Григор Димитров, който наближа-
ва 18-те млн.

Адриан Андреев
на финал в САЩ
Адриан Андреев се класира за

финала на турнира по тенис на твърди
кортове в Харлинген, щата Тексас, с
награден фонд 25 хиляди долара.

18-годишният българин, който
започна турнира от квалификациите,
записа шеста поредна двусетова
победа, като този път разгроми
американеца Алекс Рибаков с 6:3, 6:1
за 76 минути игра.

В спор за първата си титла от турнир
на ITF за мъже Андреев ще играе
срещу друг американец - Нанда
Говинд.

До момента Адриан заработи 12 точки
за световната ранглиста, посочват от
Българската федерация по тенис.
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Ñúäÿò íåîïèòåí øîôüîð, íàíåñúë ùåòè çà 13 áîíà ïðè ÏÒÏ
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Катастрофата е станала заради превишена скорост

ЕГАТИ И СЪВПАДЕНИЕ-
ТО. ЗАЕДНО С НАЧАЛОТО
НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМ-
ПАНИЯ ДОЙДЕ И ЧУМАТА.

Става дума за чумата по дивите свине, която
лекичко бе позабравена в последните сед-
мици, обаче зло под камък не спи. Когато не-
щата уж се бяха поуталожили и кампанията
по обезщетяване на стопаните попривърши-
ла, едно мъртво диво свинче в Брезнишко
отново върна кошмара. Досега ситуацията
беше повече хипотетична и мерките бяха
превантивни. Вече е реална до немайкъде.
Чумата е само на няколко километра от
брезнишките села, а това значи навсякъде,
където има живи обитатели на къщи и дворо-
ве в цялата Пернишка област. Като се има
предвид, че ловните дружинки тепърва вли-
зат в активния си сезон, нищо чудно "отстре-
лът" на чумави прасета да даде богати пло-
дове. "На слука" става лошо пожелание, да-
же кошмарно. Най-малко се отдалечава пе-
риодът, когато отново един ден отново може
да се разреши отглеждането на домашно
свинско тип "заден двор". Една година след
последния регистриран случай на заболяло
прасе. Идващата зима е сезонът на прасета-
та, включително чумавите и мъртвите. А до
следващата. А до по-следващата... Прасе
няма да квикне в Пернишко бая време. Е, за
компенсация вдигнаха цените на месото,
съвсем не символично. И цената на изборите
се вдигна, ама това е една друга чума, с
която има  да се занимаваме цял месец от-
тук натам.

БАС ЛОВИМ, ЧЕ ОНОВА ПЕРНИШКО
СЕМЕЙСТВО, НА КОЕТО ПАДНАЛО
ДЪРВО В СОФИЯ ПОТРОШИ КОЛАТА,
ще спечели делото срещу столичната общи-
на. Не може да бъде иначе. Такова общинар-
ско безхаберие трябва да бъде наказано.
Впрочем, ще бъдат наказани данъкоплатци-
те, обаче кой ли мисли за тях? Въпросът е за
сухите дървета, дето вещаят опасност по
улиците. То сухи дървета има и в админис-
трациите, затова и тяхната рефлексия са
"побратимите" им, дето падат върху колите.
Затова не е лошо на това дело за обезщете-
ние да се даде подобаваща гласност. Да
разберат всички, че някой трябва да носи от-
говорност за чиновническото безхаберие. И
да стане навик на всички бъдещи потърпев-
ши от подобни сакатлъци да завеждат дела
до дупка. Гаранция, че ще ги спечелят. А
перничани, дето само мрънкат, когато си тро-
шат колите по дупките - какво чакат. Завеж-
дайте дела бе, братя! Все ще се намери съ-
дия като оня, дето освободи Полфрийман, да
ви присъди правото.

Любомира ПЕЛОВА
Шофьор застава на

подсъдимата скамей-
ка за нарушения при
управление на лек ав-
томобил, довели до
значителни имущес-
твени вреди.

Районна прокурату-
ра - Перник е предала
на съд Р.Д. по обвине-
ние за извършено от
него престъпление по
чл. 343, ал. 1, б.а от
Наказателния кодекс.

20-годишният об-
виняем е правоспосо-
бен водач на МПС за
категория "В" от м.
септември 2018 г.

Около 22:30 часа на
19 октомври мналата
година,той се движел
със собствения си лек
автомобил "Фолксва-
ген Голф" по път
1003, с посока на дви-
жение село Драгичево
- село Рударци. Заедно
с него пътували и че-
тирима негови прия-
тели. Платното било
сухо, а наоколо нямало
работещо улично ос-
ветление. Р.Д. управл-
явал МПС със ско-

Без жертви и пострадали
при операция EDWARD!

Любомира ПЕЛОВА
Без жертви и пострадали премина ми-

налата седмица мащабната операция
EDWARD във връзка с Европейския ден
без загинали на пътя м Пернишка об-
ласт! Това съобщиха от пресцентъра на
Областната дирекция на МВР.

Единственото произшествие, регистри-
рано в Перник е самокатастрофирал ав-
томобил, при който са нанесени само ма-
териални щети.

Засиленият полицейски контрол, заед-
но с пълната съпричастност на всички
институции и граждани, допринесоха за
нормалната пътна обстановка.

Целта е и занапред да се опазят живо-
та и здравето на участниците в движе-
нието и рисковите ситуации да се сведат
до минимум.

Засиленият полицейски контрол про-
дължава, предупреждават от пилицията.

Закопчаха дядо, притежавал
незаконно оръжие и боеприпаси

Любомира ПЕЛОВА
Възрастен мъж е задържан за незаконно

притежаване на огнестрелно оръжие и
боеприпаси, съобщиха от пресцентъра на
областната дирекция на МВР.

Служители от пернишкото Първо районно
управление проверили 85-годишен жител
на областния град. От него за иззети само-
делно направен пистолет и боеприпаси,
които са незаконно притежавани. Из-
ясняват се произхода и начина им на при-
добиване. Назначени са съответните ек-
спертизи.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

рост 100 км./ч., въп-
реки наличното огра-
ничение за скоростта
от 90 км./ч.

В участъка непос-
редствено преди Ру-
дарци, водачът навл-
язъл в лентата за нас-
рещно движение. В мо-
мента, в който въз-
приел идващ срещу не-
го друг лек автомо-
бил, поради опаснос-
тта от сблъсък, об-
виняемият рязко за-
вил вдясно, за да се
върне в своето плат-
но. Поради високата
скорост, с която се
движел и неумелата
манипулация с прибо-
рите за управление на
лекия автомобил оба-
че, той не успял да за-
държи колата в оче-
ртанията на пътно-
то платно, излизайки
извън него.

Вследствие на това,
на около 40 метра
преди указателната
табела за начало на
Рударци, колата на
Р.Д. излязла от пътя,
озовавайки се в край-
пътната територия.
Продължавайки дви-
жението си напред,
автомобилът му се
ударил в разположен
отстрани на пътно-
то платно бетонен
блок, след което дос-
тигнал частен имот.
При това ударил и по-
валил входната му
порта, както и част
от оградата. Непос-
редствено след това
последвал удар с пар-
киран наблизо авто-
мобил "Тойота Корола
Версо".

Поради високата на-
чална скорост на дви-
жение на "Фолксва-

ген"-а, този удар съ-
що не довел до спира-
нето на движението
му. Возилото продъл-
жило напред, блъскайки
се в дърво. Последвало
обръщането му в об-
ратна посока, удряне в
портата и оградата на
друг имот и с паркиран
пред него лек автомо-
бил "БМВ". Едва тогава
авариралата кола се ус-
тановила в покой.

Обвиняемият и
приятелите му успели
да излязат от колата
си. На мястото се съб-
рали множество граж-
дани, които подали сиг-
нал на телефон 112.
След пристигането на
екипи на полицията,
Спешна помощ и пожар-
на се констатирало, че
никой от катастрофи-
ралите младежи нямал
сериозно нараняване.

Причина за настъп-
ването на произшес-
твието е поведение-
то на водача на лекия
автомобил - обвиняе-
мият Р.Д., който уп-
равлявал МПС със ско-
рост, по-висока от
разрешената и извър-
шил неправилни тех-
нически действия, из-
разяващи се в дей-
ствия или бездей-
ствия с органите за
управление на авто-
мобила, довели до за-
губа на контрол вър-
ху управлението на
превозното средс-
тво. Причинените от
Р.Д. повреди - на леки-
те автомобили и имо-
ти, възлизат на обща
стойност 13 556.66
лева. Предстои съ-
дът да насрочи разпо-
редително заседание
по делото.

Пак горя кола в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е изгорял миналата сед-
мица в Перник, съобщиха от Областната
дирекция на МВР.

Пламъците лумнали около 1,40 часа в
квартал "Рудничар". В резултат на техни-
ческа неизправност се запалила кола "Ал-
фа Ромео", собственост на местен жител.

Няма пострадали хора и нанесени други
материални щети, уточниха от полицията.

Още двама пияни
шофьори – обвиняеми
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е прив-
лечен като обвиняем
за шофиране на авто-
мобил с концентрация
на алкохол в кръвта
2,36 промила.

На 4 септември
през нощта, в облас-
тния град бил прове-
рен "Форд", управл-
яван от 32-годишен
мъж. Дрегерът отчел
2, 36 промила алкохол
в издишания въздух.

Работата продъл-
жава съвместно с Ра-
йонна прокуратура -
Перник.

Радомирец също се
изправя пред съда за
шофиране на автомо-

бил в нетрезво със-
тояние.

На 20 септември, в
село Стефаново бил
проверен "Фиат Ма-
реа", шофиран от 38-
годишен жител на Ра-
домир. При изпробва-

Предложението на бизнеса
за болничния отпуск

Силвия ГРИГОРОВА
Първите 3 дни от болничния отпуск да не

се плащат нито от работодателя, нито от
НОИ. Това  предложение дойде от бизнеса
и предизвика  разгорещен дебат. В момен-
та за първите три дни от болничния отпуск
плаща работодателят, а от четвъртия ден
нататък - НОИ. Статистиката обаче показва,
че в повечето държави от Европейския
съюз е въведен така нареченият  "период
на изчакване", през който работникът не
получава обезщетение. Най-често този пе-
риод е между 1 и 3 дни. В някои случаи, ка-
то Ирландия, например, периодът на изчак-
ване е 6 дни. След изтичане на този период
на изчакване, се включва шефът и започва
да плаща. Обикновено участието на държа-
вата започва след като изтече периодът на
участие на работодателя.

Срещу предложението на бизнеса скочи-
ха синдикатите. Според тях, не е редно за-
ради неизрядните работници да плащат
всички. Същата теза подкрепи и министъ-
рът на труда и социалната политика- Бисер
Петков. В крайна сметка предложението на
бизнеса- първите три дни от болничния от-
пуск да не се заплащат, не беше прието.

нето му с техническо
средство за алкохол
са отчетени 2, 27
промила. Привлечен е
като обвиняем и и му
е наложена мярка за
неотклонение "под-
писка".
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