
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

ÍÀÏ îáÿâè çà ïóáëè÷íà ïðîäàí Ïðîôèëàêòîðèóìà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.

Понеделник, 3 декември 2018 г., бр. 228 /6575/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. прор. Софония.
Св. свщмчк Теодор

 Потокът
потече

Газовият поток потече през Бълга-
рия. Потече като буйна река при топе-
нето на снеговете. В началото на зима-
та изпревари сезона, но у нас е така -
обикновено казваме "хоп" преди да сме
скочили. С такъв общонационален кон-
сенсус посрещнахме вестта, че "Турски
поток" ще мине и през България, че още
малко да се запрегръщаме по улиците.

И както ни отива, удавихме потока в
многословие. Думите потекоха далеч
преди тръбата, обаче как само потеко-
ха! Най-напред го прекръстихме на "Бъл-
гарски поток" - да се изфукаме, че и ний
сме дали нещо на света, нищо че газта
не е наша, тръбите също. След това
заизчислявахме ползите за народното
добруване. После се възгордяхме от
геостратегическото си положение да
ни завиждат комшиите. Накрая пак по
стар народен обичай се поскарахме защо
предишните потоци са дали фира и кой
точно е направил тая неописуема прос-
тотия. За успокоение на нервите поч-
нахме да се тупаме в гърдите, че "Бъл-
гарският поток" ще потече без далаве-
ри и корупционни практики. Някои ви-
кат на това "Трай, коньо, за зелена тре-
ва", ама важното е нещо да тече.

Валентин ВАРАДИНОВ

- 50 / 90

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

Започна битката за спасяването му, здравният министър отмени продажбата
Любомира ПЕЛОВА

Една скандална за пер-
ничани новина гръмна
в петък - ТД на НАП –
София е обявила за
публична продан пер-
нишкия Профилакто-
риум заради огромни
задължеия. Търгът е
насрочен за 18 декем-
ври 2018 година от 10
часа в София, а надда-
ването ще започне от
4 939 761 лева. Здравно-
то заведение има дълг
към НАП в размер на
430 000 лв.

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

dlv.si@abv.bg
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e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

Още същия ден ста-
на ясно, че във връзка с
обявената продажба в
парламента е била про-
ведена извънредна сре-
ща между тримата
пернишки народни
представители - Ста-
нислав Владимиров,
Красимир Велчев и Але-
ксандър Александров
със здравния минис-
тър Кирил Ананиев. Той
не узнаел за случая, но
се ангажирал след като
се запознае със случва-
щото се и направи

АД

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2019 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на "Съперник"

Извънредна сесия на ОбС
заради Профилакториума
Любомира ПЕЛОВА

Общинският съвет
в Перник веднага реаги-
ра по повод създалото
се напрежение относно
собствеността на
сградата на Специали-
зираната болница за
продължително лече-

ние и рехабилитация -
Профилакториума.
Председателят на Об-
щинския съвет инж.
Иво Савов свиква из-
вънредно заседание на
7 декември, след прове-
ден Председателски съ-
вет в петък.

Според направената
справка, сградата на
болницата е публична
общинска собстве-
ност, а малка част от
терена е актуван като
частна общинска собс-
твеност. На базата на
тези данни НАП няма
право да продава сгра-
дата. Независимо от
това, Общинският съ-
вет като принципал на
дружеството ще орга-
низира среща с пред-
ставители на приход-
ната агенция и ще
предприеме необходи-
мите действия за из-
ясняване на ситуация-
та и решаване на проб-
лема.

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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своята проверка, да ин-
формира пернишките
депутати, както и кме-
та на общината. И е
спрял продажбата още
в петък.

Премиерът Борисов
също е информиран за
ставащото в Перник.
Информацията е из-
пратена на профила му
във фейсбук от Краси-
мир Велчев и управи-
телят на Профилакто-
риума д-р Венцислав Чу-
нов.
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Започна битката за спасяването му, здравният министър отмени продажбата

Ще се опитам да
отменя търга на НАП
за Профилакториума,
защото той е публич-
на общинска собстве-

ност и не може да бъ-
де продаван, каза кме-
тът на Перник Вяра
Церовска като първи
коментар на гръмна-
лата нелицеприятна

новина.
„Винаги съм съдей-

ствала на Профилак-
ториума. През послед-
ните три години,
здравното заведение
редовно получава гла-
сувания от Общин-
ския съвет бюджет.
Напълнихме сградата
на Профилакториума
със съдържание. Нап-
равихме ремонтни
дейности. Ние не сме
спрели да мислим за
Профилакториума“,
казва още градоначал-
никът.

Вяра Церовска при-
помни, че не става ду-
ма за прецедент.
Встъпвайки в длъж-
ност като кмет на об-
щината, тя е завари-
ла и други нелицеп-

1713 лв. събра изложбата
„Живот за тати“

Светла ЙОРДАНОВА
1713 лв. бяха събрани от продажбата на

картините на малката художничка Сиси и
дарените картини от художничката
Екатерина Рангелова и младите
перничанки Симона Кирилова и Милена
Гонева. Изложбата организирана в
галерия „Марин Гогев“ в кв. Изток събра
много перничани, които още преди
официалното начало на събитието бяха
изкупили почти всички картини.
Организаторите на събитието споделиха,
че не са очаквали такъв успех.

„Перничани за пореден път доказаха, че
имат големи сърца. Гордеем се с това, че
нашите съграждани, откликват на всяка
подобна инициатива и помагат на хора в
нужда“, казаха организаторите на
изложбата. Те добавиха, че се надяват с
този жест, да са помогнали за лечението
на Ивайло Стефанов.

През цялото време усмивка блестеше на
лицето на Сиси, чиято любов към болния й
баща вдъхнови много перничани. Тя
разказваше на всеки историята и
сюжетите на своите произведения. Пред
събралите се Сиси сподели, че
единствената й мечта е татко й да се
излекува, за да бъде винаги заедно със
семейството си.

Общината обяви конкурс за
най-красива коледна украса

Любомира ПЕЛОВА
Пожар в къща и

апартамент са гасе-
ни от пернишки ог-
неборци.

Около 3 часа след
полунощ в четвър-
тък е подаден сиг-
нал за горяща къща
в пернишкия квар-
тал  „Църква“. При-
чината за пожара е

неправилно ползване
на отоплителен уре-
д. Изгоряла е пок-
ривната конструк-
ция на сградата око-
ло 70 кв. м. и домаш-
но имущество.

Няма пострадали
хора.

Около обяд същия
ден е пламнал апа-
ртамент на ул. „О-

риятни факти – на
НАП е била дадена
голямата сградата на
улица „Радомир“1, це-
лия спортен комплекс
Миньор, включител-
но и стадиона,  стара-
та банка в Перник,
сградата на Мета-
лург в кв. Изток и др.

Управителят на
здправното заведние
д-р Венцислав Чунов
пък сподели, че не на-
мира резон в случва-
щото се, тъй като
търгът е обявен в
момент, в който Про-
филакториума е за-
почнал да чисти бор-
човете си. През пос-
ледните три месеца
всеки лев, идващ от
Здравната каса, се е
използвал именно за

БАБХ започва масирани
проверки за Никулден

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с предстоящия празник

Никулден, Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ)
стартира извънредни проверки на
обекти за производство и продажба на
риба и рибни продукти в цялата страна.
Контролните органи на БАБХ ще
извършват инспекции от 3 до 7
декември. Тематичните проверки за
Никулден са свързани с по-
интензивното предлагане и търсене на
храни за празника и ще се проведат
съвместно с Изпълнителната агенция
по рибарство и аквакултури и
Комисията за защита на потребителите.

По време на засиления контрол ще
бъдат проверявани водоеми за
развъждане на жива риба, обекти за
отглеждане на аквакултури, за
производство и търговия с риба и
рибни продукти, складове за търговия
на едро и дребно, пазари и борси, и
заведения за обществено хранене. При
проверките инспекторите ще следят за
наличие на системи за управление на
безопасността на храните, сградов
фонд и оборудване, съответствие с
изискванията за етикетиране, срокове
на годност и температура на
съхранение.

С тези проверки се цели
ограничаване и недопускане на
продажбата на риба на
нерегламентирани места, както и на
риба с неустановен произход, за да се
гарантира здравето на потребителите и
безопасността на храните, както и да
се предотвратят нелоялни практики и
злоупотреби на недобросъвестни
търговци.

БАБХ призовава хората да купуват
риба от регистрирани обекти, за да не
се излагат на риск.

Инспекторите на БАБХ съветват
потребителите при закупуване на
прясна риба:

Върху повърхността на прясната риба
има много тънък слой слуз, ако слузта
е обилна, а слоят плътен, това
означава, че рибата е престояла по-
дълго време. Люспите на рибата трябва
да са блестящи, плътно залепени за
тялото. Не трябва да има разкъсвания.
Хрилете трябва да са с розово-червен
цвят. Очите трябва да са бистри. При
натискане с пръст, вдлъбнатината
трябва да изчезне бързо.

Потребителите могат да подават
сигнали за нередности онлайн или на
телефон – 0700 122 99.

от страница 1

тец Паисий“ в облас-
тния център. При-
чината е късо
ел.съединение. Уни-
щожени са домашно
имущество, мебели,
бяла, черна и компю-
търна техника и
опушени стени.
Няма пострадали хо-
ра и нанесени други
материални щети.

тази цел.
Управителят на

„МБДПЛР- Профилак-
ториум” ЕООД поя-
сни, че се е срещнал с
данъчните и им об-
яснил, че всички пари,
запорирани при съдеб-
ния изпълнител оти-
ват при тях. „Напра-
вихме и погасителен
план, с който искахме
да плащаме определе-
на сума, която да е в
рамките на възмож-
ностите на болница-
та. От НАП обаче от-
казаха”,уточни д-р Чу-
нов. Той подчерта, че
лечебното заведение
е нужно за региона,
тъй като резултати-
те, които постига ме-
дицинският екип са
много добри.

Не преустановяват пощенските
услуги в Украйна
Силвия ГРИГОРОВА

От „Български пощи” информират, че
пощенският оператор в Украйна е
изпратил уведомление, че в десет
района в страната е наложено военно
положение за 30 дни, считано от 28
ноември 2018г. Независимо от това,
засега Украински пощи ще продължат
да извършват всички пощенски
операции

Светла ЙОРДАНОВА
В навечерието  на

най-светлия хрис-
тиянски празник –
Рождество Христо-
во Община Перник
обяви конкурс за
най-красива коледна
украса. Той е наре-
чен   „Запали свет-
лина, сътвори Коле-
да!“.

От общината при-
канват перничани да
се включат в кон-
курса, като победи-
телите ще получат
различни награди:

„Нека тази година
заедно направим гра-
да си по-празничен и
пъстър, да създадем
емоция и настрое-
ние.

Какво трябва да
направите?

Украсете фасади-
те на домовете си,
дворовете, блокове-
те, междублоковите
пространства, вит-
рините и фасадите
на търговските си
обекти, образова-

телните заведения,
институции и дру-
ги.

Записването в кон-
курса е лесно – нап-
равете снимки или
видео на украсеното
от вас място и ги
пратете на лично
съобщение на офи-
циалната Facebook
страница на Община
Перник - http://m.me/
pernikmunicipality/

Ние ще качим сним-
ките, а събралите
най-голямо одобре-
ние от потребите-
лите на социалната
мрежа ще бъдат наг-

радени с различни
подаръци, сред кои-
то смартфон, биле-
ти за новия театра-
лен сезон и други
културни мероприя-
тия, уникални произ-
ведения на изобрази-
телното изкуство и
други.

Целта на конкурса
е да се поощри креа-
тивността и лична-
та инициатива на
перничани.

Нека магията на
святата Коледна ве-
чер влезе в домове-
те ви и донесе здра-
ве, мир и благодат!”.

Горяха апартамент и къща в Перник
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ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове,
Община Перник уведомява всички заинтересовани лица и
гражданите, че в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на
настоящото обявление на интернет страницата на Община
Перник в Раздел “Новини”, се приемат писмени предложения,
възражения и становища относно Проект на Наредба № 7 за
управлението на общинските пътища на територията на Община
Перник.

Наредба №7 и придружаващите я документи са качени на
официалната интернет страница на Община Перник в Раздел
“Новини” http://pernik.bg/  .

Община Перник Ви кани да вземете участие в Обществената
консултация/обществено обсъждане , която ще се проведе на
04.01.2019 г. от 13.00 часа, в Конферентната зала на Двореца на
културата – Малък салон, в гр. Перник.

Писмените предложения, възражения и становища по
изготвения Проект на Наредба за управлението на общинските
пътища на територията на Община Перник се приемат в
Деловодството /Информационен център/ на Община Перник с
адрес: гр. Перник, пл. “Св. Иван Рилски” 1А, в обявеното му
работно време или на официалния е-мейл: obshtina@pernik.bg

Община Перник

ПРОЕКТ!
НАРЕДБА № 7

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и реда за
придобиването в собственост, ползването, управлението и
контрола, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането
на общинските пътища на територията на Община Перник, както и
правомощията на кмета на общината по управлението на
общинските пътища, включително правата и задълженията на
общинските органи, съгласно разпоредбите на Закона за пътищата
(ЗП), Правилника за прилагане на закона за пътищата (ППЗП).

Чл. 2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна
пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и
социалните потребности на обществото, инфраструктурата на
населените места и изискванията на нормативните актове,
свързани с националната сигурност, опазването на околната среда
и безопасността на движението.

(3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища
или с улиците в населените места.

Чл. 3. (1) Местни пътища по смисъла на тази наредба са общински
и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват
транспортни връзки от местно значение и са свързани с
републиканските пътища или с улиците.

(2) Промяната на републиканските пътища в общински се
утвърждава от Министерския съвет след решение за съгласие на
Общински съвет-Перник.

Чл. 4. Пътищата имат следните основни елементи:
1. обхват;
2. пътни съоръжения;
3. пътни принадлежности.
Чл. 5. (1) Ограничителната ивица от двете страни на общинските

пътища е с ширина до два метра всяка.
(2) Ограничителната строителна линия при общинските пътища е

10 м., измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя
от края /ръба/ на платното за движение или на лентата за аварийно
спиране.

(3) В границите на урбанизираните територии ограничителната
строителна линия се определя с устройствените и застроителните
планове.

Чл. 6. (1) Техническите параметри на местните пътища извън
границите на населените места и селищните образувания, трябва
да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с
нормите за проектиране на пътища, определени с Наредба № РД-02-
20-2 от 28.06.2018 г. за проектиране на пътищата на МРРБ.

(2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на
техническа изграденост от нормативната при доказана техническа
и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата
степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на
неговите функции и значение в транспортната система.

(3) Участъците от съществуващите пътища, чиито технически
параметри не отговарят на нормите за проектиране на пътища, се
сигнализират с пътни знаци, указващи безопасен режим на
движението.

ГЛАВА ВТОРА
СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел I
Собственост

Чл. 7. (1) Общинската пътна мрежа на територията на Община
Перник включва общински и частни пътища.

(2) Частните пътища са собственост на отделни юридически или
физически лица.

(3) Общинските пътища са публична общинска собственост и
осигуряват маршрути от общински интерес.

(4) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят поне
на едно от следните условия:

1. свързват населените места в общината помежду им или с
общинския или с областния център;

2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като
образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с
републиканските пътища;

3. осигуряват транспортни връзки с местности, жп гари, курорти,
културно-исторически паметници и други обекти от местно
значение;

4. свързват населени места с обходни пътища от републиканската
пътна мрежа.

(5) Собствеността на пътищата се разпростира върху всички
основни елементи по условията на чл. 5 от Закона за пътищата.

Чл. 8. (1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа,
чиято дължина се променя с решение на Министерски съвет в
следните случаи:

1. при промяна на публичната собственост – по предложение на
Агенция “Пътна инфраструктура” или на Кмета на Община Перник
съгласувано с Общински съвет-Перник;

2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и
частни пътища – по силата на съществуващата нормативна уредба
и взаимна договореност на общината и на отделни физически или
юридически лица;

3. при изграждане от общината на нови общински пътища.
(2) Областните администрации издават списък с общинските

пътища и настъпилите промени в тях на територията на община
Перник, който се утвърждава от Министерски съвет по
предложение на министъра на регионалното развитие и
благоустройство след съгласуване с кмета на общината.

Чл. 9. (1) Собствеността на общината се разпростира върху
всички основни елементи на пътищата – обхват, пътни съоръжения
и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при
реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е
възстановено първоначалното предназначение на земята.

(2) Общинските пътни участъци не могат да бъдат ползвани чрез
трайно застрояване, ограждане, прекопаване и други действия,
които възпрепятстват ползването им за движението на моторни
превозни средства.

Чл. 10. Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:
1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез

обявяването им за публична държавна собственост, или за
публична общинска собственост по реда на Закона за държавна
собственост, съответно по реда на Закона за общинска
собственост;

2. при отчуждаване на частни пътища и обезщетяване на техните
собственици от общината при условията и по реда на Закона за
общинската собственост;

3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или
юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински
път и решение на Общинския съвет за промяна на публичната
собственост на пътя в частна собственост.

Чл. 11. (1) Промяната на публичната собственост на пътя от
държавна в общинска и обратно се извършва с решение на
Министерския съвет по предложение на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството и Министъра на
транспорта.

(2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се
подготвят и представят в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Министерството на транспорта от:

1. Председателят на Управителният съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура” след решение на Управителния съвет на АПИ
съгласувано с кмета на общината – за промяната в публична
държавна собственост;

2. Кметът на Община Перник съгласувано с Агенция „Пътна
инфраструктура” - за промяната в публична общинска собственост;

(3) Преписката на предложението за промяна на собствеността на
пътищата съдържа:

1. решение на Управителния съвет на Агенция “Пътна
инфраструктура” и решение на Общинския съвет за промяна на
публичната собственост на пътя;

2. решение на общинския съвет за промяна на собствеността на
съответния частен път;

3. обяснителна записка с мотиви и обосновка на необходимостта
от промяната на собствеността на пътя;

4. писмено съгласие на заинтересуваните от промяната страни;
5. съгласувателни писма;
6. доклад на Министъра на регионалното развитие и

благоустройството и Министъра на транспорта до Министерски
съвет.

Раздел II
Обществено ползване на пътищата. Концесии

Чл. 12. (1) Общинските пътища са отворени за обществено
ползване при спазване на реда и правилата, установени със
Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата.

(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено
ползване по реда и условията на чл. 9, ал. 2 от Закона за пътищата.

(3) Когато от обществен интерес се налага ползване на частен
път, той може да бъде отворен за обществено ползване по
инициатива на общински съвет със съгласието на собственика при
договаряне на взаимоотношенията.

(4) Частните пътища, които са затворени за обществено ползване
се сигнализират с пътен знак В2 и с допълнителна табелка Т17
“Частен път”.

(5) В договора задължително се включват клаузи, определящи
вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на
страните по поддържането и ремонта на пътя.

Чл. 13. (1) Временни забрани за обществено ползване на отделни
пътища или участъци от тях при следните условия:

1. ремонтни работи;
2. природни бедствия и аварии;
3. неблагоприятен водотоплинен режим на настилката;
4. възникване на опасност за сигурността на

движението; прод. на стр. 4



Съперник4 3 декември 2018 г. ОБЩЕСТВО

5. при провеждане на масови спортни мероприятия.
(2) Забраните се въвеждат след издаден

административен акт от кмета на общината, след съгласуване с
органите на Министерство на вътрешните работи, а за специално
уширените пътни участъци – и с Министерство на отбраната

(3) Разрешенията за въвеждане на забрани за обществено ползване
на пътищата или на отделни техни участъци от общинската пътна
мрежа  по искане на трети лица се издават от кмета на общината след
съгласуване със звено “Пътна полиция” при Областна дирекция на
МВР-Перник.

(4) Когато с разрешенията по ал. 3 се въвеждат забрани за
обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се
сигнализира и указва обходен маршрут.

Чл. 14. (1) Специалното ползване на пътищата от общинската пътна
мрежа се извършва при условия и по ред, определени с наредба на
Министерски съвет.

(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се
издават от кмета на общината по искане на заинтересуваните лица
при условията и по реда на чл. 26 от Закона за пътищата и наредбата
по ал.1.

(3) Физически и юридически лица заплащат такси за специално
ползване на пътищата освен ако в друг акт с по-висша юридическа
сила не е предвидено друго.

(4) Размера на таксите по ал. 2 се определя от:
1. Общински съвет – за общински пътища;
2. Собствениците – за частните пътища.
(5) Лицата, получили разрешение за специално ползване,

отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и
нанесени щети по пътищата или възстановяват разходите за това,
направени от администрацията, управляваща пътя.

(6) При неуредени случаи за специално ползване на пътищата с
тази наредба, се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и
Правилника за прилагане на Закона за пътищата, както и тези на
наредбата по ал.1

(7) Отказ на разрешение за специално ползване на пътя се издава,
когато:

1. не са налице условията по чл. 26, ал. 7 от Закона за пътищата;
2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността

на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности
от обществен интерес;

3. специалното ползване изисква трайна промяна на
предназначението и характеристиките на пътя;

4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила
подробен устройствен план;

5. не е осигурена безопасността на автомобилното движение
съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата,
установено със становище на органите на Министерството на
вътрешните работи.

(8) Отказите по ал. 7 се правят от кмета на общината, компетентен да
издаде разрешението, като се мотивират писмено.

(9) Разрешения за специално ползване на пътищата се отнемат:
1. при неспазване на условията, предвидени в тях;
2. при неплащане на дължимите такси съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от

Закона за пътищата;
3. когато вследствие на ново строителство, реконструкция или

рехабилитация на пътя съществуващите рекламни съоръжения се
явяват в нарушение на изискванията на Наредбата за специално
ползване на пътищата на Министерски съвет .

(10) Разрешение за специално ползване на пътищата, когато
издаденото е отнето, се издава по условията и реда на ал.2.

(11) При извършване на дейности, определени от Закона за
пътищата като специално ползване на пътищата без издадено
разрешение на собственика на пътя или администрацията,
управляваща пътищата, се налагат санкции при условия и по реда на
чл. 67, ал.4 от Закона за пътищата.

Чл. 15. Концесия върху общински пътища, включително върху
такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера се
предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.

Раздел III
Отчуждаване. Ограничения на собствеността

Чл. 16. (1) Недвижими имоти – собственост на физически и
юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на
общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона
за общинската собственост.

(2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински
пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд,
промяната на предназначението им се извършва при условията и по
реда на Закона за опазване на земеделски земи (ЗОЗЗ) и Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделски земи (ППЗОЗЗ),
респективно на Закона за горите (ЗГ) и Правилника за прилагане на
Закона за горите (ППЗГ).

Чл. 17. (1) Земи извън границите на урбанизираните територии –
собственост на физически или на юридически лица, могат да се
използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и
поддържането на общински пътища при условията и по реда на
Закона за задълженията и договорите.

(2) Промяната на предназначението на земеделските земи или на
горите и земите от горския фонд, както и ползването им се
осъществяват при спазване на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ,
респективно – на ЗГ и ППЗГ.

(3) Временното ползване на земеделските земи или на горите и
земите от горския фонд се осъществява при спазване разпоредбите
на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, респективно - на ЗГ И ППЗГ.

(4) В случаите по ал. 1 договорите се сключват от кмета на
общината.

(5) В договора по ал. 3 се определят условията и срока за ползване
на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото
обезщетение, ако такова е предвидено.

(6) Временното ползване на земи по ал. 1 се допуска за срок до пет
години, след което земите възстановени, съобразно тяхното
предназначение, се връщат на собственика.

Чл. 18. (1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва
движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се
построи обходен път, земите за временно ползване могат да се

завземат преди да се извършат процедурите по чл.17.
(2) Временното завземането на земите в случаите по ал.1 се

извършва със заповед на кмета на общината, като на собственика
се дължи обезщетение, размера на което се определя с решение
на Общински съвет.

Чл. 19. В земи, съседни на пътните участъци с интензивни
снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат
временно снегозащитни огради и съоръжения по реда на чл. 17,
ал. 1.

Чл. 20. Собственици или наематели на имоти, намиращи се по-
ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално
функциониране на водоотводните съоръжения.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 21. (1) Общинските пътища се управляват от Кмета на
Община Перник.

(2) Частните пътища, открити за обществено ползване се
управляват от техните собственици.

Чл. 22. Кметът на общината:
1. организира, възлага, ръководи и контролира всички

дейности, свързани с изграждането, реконструкцията, ремонта,
поддържането и управлението на местните пътища;

2. организира и осъществява защита на общинските пътища,
включително на пътните съоръжения и принадлежностите на
пътя;

3. осигурява общественото ползване на общинските пътища
чрез регулиране и контрол, дава разрешения или въвежда
забрани за ползване;

4. издава и отнема разрешения за специално ползване на
пътищата;

5. съставя актове за нарушения по тази наредба или
упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и
кметски наместници на населени места на територията на
общината да съставят актове за установяване на нарушенията;

6.  издава наказателни постановления или упълномощава
заместник кмет на Община Перник да  издава наказателни
постановления.

Чл. 23. (1) В зоната от оста на пътя до ограничителната
строителна линия се забранява извършването на всякакво
строителство, подобрения или разширения на съществуващите
обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на
пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на
движението.

(2) В обхвата на пътя се забранява:
1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно,

преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и
сигнални знаци;

2. поставянето и складирането на материали, които не са
необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска
дейност в съседни имоти;

3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени
колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите
на снегопочистване;

4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването

на пътното платно, пътните съоръжения и пътните
принадлежности с кал и други отпадъчни материали;

6. влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно.
Чл. 24. (1) За дейности извън специалното ползване на

общинските пътища без разрешение се забранява:
1. в обхвата на пътя:
а) засаждане или изсичане и изкореняване на дървета или

храсти;
б) косене на трева, паша на добитък и бране на плодове;
в) поставяне на пътни знаци;
г) поставяне на възпоменателни плочи и знаци.
2. в обхвата на пътя и в обслужващите зони:
а) изграждането на сгради и съоръжения, както и

реконструкцията  им;
б) добиване на кариерни и други материали;
в) изграждането на пътни връзки към съседни имоти,

включително земеделски земи и гори и земи от горския фонд.
(2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища

без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни

средства;
б) изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения;
в) изграждане, реконструкция и експлоатация на подземни или

надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на
техническата инфраструктура;

г) временното ползване на части от пътното платно и на земи в
обхвата на пътя.

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:
а) изграждането на търговски крайпътни обекти, включително

на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;
б) експлоатацията на крайпътни обекти, включително на

площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.
(3) Разрешенията по ал. 1 и ал. 2 се издават от кмета на общината

или упълномощено от него лице.
(4) При внезапно възникнали повреди на подземни или

надземни съоръжения на техническата инфраструктура,
намираща се в обхвата на пътя или в обслужващите зони,
собственика им може да започне възстановителни работи след
разрешение от кмета на общината,  при условие, че е гарантирана
безопасността на движението.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

Раздел I
Организиране на дейности по изграждане, ремонт и

поддържане на пътищата
Чл. 25. Общинската администрация планира ежегодно

дейностите по изграждане, ремонт и поддържане
на общинските пътища и улици. прод. на стр. 8

прод. от стр. 3



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
3. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
5. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
6. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 60 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
12. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), ТЕЦ, ЕПК, подобр., ПВЦ - 72 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
15. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
22. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
23. Втори етаж от къща, Ид. център, 78 м2, мазе 16 м2, саниран, луксозен,
самостоятелен вход - 45 000 евро
24. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
25. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 100 000 евро

НАЕМ
1. Магазин, Център, 47 м2; Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 500 лв.; - 550 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 43 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 43 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 52 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 47 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Проучване, 68 м2, ет. 7, след основен ремонт - 38 500 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 72 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
16. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Тристаен, Център, ТЕЦ - 500 лв.
2. Гараж, Център - 100 лв.
3. Складови помещения, Център - по договаряне

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

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9
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24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.

2.  ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 8, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ - 35 500 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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 - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.

2. Двустаен, Център, 80 м2,, гараж, с топла връзка - 47 000 евро

3. Четиристаен, Център, ет. 3 - 43 000 евро

4. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

5. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.

6. Парцел, с. Рударци, 862 м2, целогодишен достъп - x50 евро/м2

7. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

8. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.

9. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.

10. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро

11. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Проучване, с бяла техника - 280 лв

2. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
2. Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.
3. Радомир, ет:2, преустр., ет:4, ет:8, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Център, ет. 3, 65 м2, панел, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 30 000 евро
4. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 43 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Изток, 60 м2, ет. 1, тх, за ремонт - 36 000 лв.
7. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
9. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
10. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
11. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 5 200 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 75 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.
5. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 64 000 лв.
6. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 63 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Стара къща, ул. Люлин, УПИ, 300 м2 - 15 000 евро
5. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
6. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
7. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
8. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
9. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
11. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
15. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
25. УПИ, Мошино, 1 дка. за жил. строителство - 40 000 лв.
26. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
Гарсониери: Проучване, ч. обзаведена - 200 лв.

Ул. Кракра, старо обзавеждане - 220 лв.

ПРОДАВА:
1. Голям двустаен апартамент, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,
     след основен ремонт, ново обзавеждане - 75 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
3. Двустаен, Димова Махала, ремонтиран и преустроен, луксозен, с
мебели, саниран блок - 65 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 49 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 110 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

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

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча- 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15)                 - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.

ПРОДАВА:
1.Гарсониера център, тх, ет.2, ПВЦ,
подобрения, обзав.  - 52 000 лв.
2.Дв.ап., ет.3, ТЕЦ, 55 кв.м, тх/пл., 2 тераси

- 63 000 лв.
3. Дв.ап.център, ет.5 непосл., тх/пл., ТЕЦ, 72 кв.м, 2
тер. - 38 000 евро
4. Дв.ап.център,ет.2, тх, ТЕЦ, 72 кв.м, тераси

-  50 000 лв.
5. Дв.ап.център, ет.3, тх/пл., 58 кв.м, ТЕЦ, тераси

-  65 000 лв.
6. Дв.ап."Могиличе", ет.3, тх, тераса, 57 кв.м

- 38 000 лв.
7. Дв.ап.Тева, ет.1, ТЕЦ, 2 тераси,
за ремонт -  40 000 лв.
8.Дв.ап.Изток, ет.5, панел, ТЕЦ, тер.,преустроен

-  58 000 лв.
9. Тр.ап.център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5, тераси, шп./зам.

-  57 000 евро
10. Къща "Каменина", 2 ет., ЗП 72 кв.м, двор 400
кв.м -   50 000 лв.
11.Къща "Бела вода", ЗП 96кв.м, двор 1000кв.м,
гредоред -   25 000 лв.
12. Къща "Тева", ЗП 59кв.м, двор 310кв.м, за ремонт

-   25 000 лв.
13.Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП80кв.м, двор
320кв.м -  72 000 евро
14. Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП 75кв.м, двор
280кв.м -  42 000 евро

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”

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

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

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

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 34 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

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

Голям двустаен апартамент,
Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,след

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37 Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие

С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

Íîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà â
Барселона - 6 дни - 1,189 лв.
АТИНА  - 5 дни - 399 лв.

4 дни -КОЛЕДА B
Будапеща–Братислава–Виена 319 лв.

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

ПРОДАВАМ МАСИВНИ ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ, КОМБИНАЦИЯ ОТ ДЪРВО И
ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛ. КОМПЛЕКТЪТ
ВКЛЮЧВА, МАСА, ДВЕ ПЕЙКИ И ДВА

СТОЛА.
Цена 300 лв.
0887 884 095
0888 50 32 37



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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил. Место-
положението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание от
панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата пос-
редством автомагистрала Люлин.
Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните планини. Тел.:
0897951954
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в

с. Ноевци, ремонтиран покрив.
Цена 42 000 лв. Тел. 0884753013
Продавам разработен бизнес с

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

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

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

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

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

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

ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момен-

та е работеща книжарница, но
може да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537
Давам под наем апартамент,

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

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

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

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

нонстоп, кв. Мошино - добро
заплащане. Тел.: 0895 773 886
Фирма АСФ Сървис ЕООД

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

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

град Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

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

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

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

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

Чл. 26. Общината поддържа общинските пътища
съобразно транспортното и стопанското им

значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.
Чл. 27. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонта и поддържането

на общинските пътища се осъществява от общината.
(2) Въвеждането на временна организация на движението при

строителство и ремонт по пътищата да се съгласува със сектор “Пътна
полиция” при ОД на МВР и се извършва при условия и ред,
определени с Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация
и безопасността на движението при извършване на строителни и
монтажни работи по пътищата и улиците (Обн. - ДВ, бр. 74 от 21.09.2010
г.; изм., бр. 34 от 12.05.2015 г., в сила от 18.05.2015 г.), издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Чл. 28. (1) Поддържането включва полагането на системни грижи за
осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и
осъществяване на мерките за защита на пътните съоръжения и
принадлежности.

(2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските
пътища е задължение на общината.

Раздел II
Проекти  за изграждане или реконструкция на пътищата

Чл. 29. (1) На задължително съгласуване подлежат:
1. проектите за изграждане или реконструкция на общински и частни

пътища;
2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища,

възли и пътни връзки за свързване на:
а) общински и частни пътища с републиканските пътища;
б) прилежащи територии с републиканските пътища;
в) частни пътища с общинските пътища;
г) прилежащи територии с общинските пътища;
д) прилежащи територии с частните пътища;
3. инвестиционни проекти, които засягат пътищата.
(2) Съгласуването на проектите се извършва:
1. за обекти по т. 1 - от Директора на Областно пътно управление -

Перник;
2. за обекти по т. 2, букви “а” и “б” и по т. 3:
а) на автомагистрали и републикански пътища I клас - от

изпълнителния директор на Национална агенция „Пътна
инфраструктура”;

б) на републикански пътища II и III клас - от Директора на Областно
пътно управление - Перник;

3. за обекти по т. 2, букви “в” и “г” и по т. 3 на общински пътища - от
кмета на съответната община;

4. за обекти по т. 2, буква “д” и по т. 3 на частни пътища - от
собственика на пътя.

(3) Съгласуването се извършва служебно от органите, одобряващи
проектите, в 14-дневен срок след представянето на проекта.

(4) При съгласуването администрациите, управляващи пътищата,
могат да поставят допълнителни изисквания към проектите, когато
това е от значение за осигуряване безопасността на движението.

(5) Администрацията, управляваща пътя, може да откаже
съгласуването на проектите по ал. 1 в следните случаи:

1. ако нанасят повреди на публичната собственост или пречат на
нейното използване за дейности от обществен интерес;

2. при промяна на предназначението и характеристиките на пътя
или на пътната връзка;

3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и
на пътните връзки;

4. когато се изисква привеждането на пътните връзки в
съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

(6) При отказ за съгласуване на проекта, съответната администрация
или собственик представя писмена обосновка с мотивите за това свое
решение.

Раздел III
Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на

пътищата
Чл. 30. Дейностите, свързани с поддържането и текущия ремонт на

пътищата, се планират, организират и възлагат в съответствие с
експлоатационното им състояние, сезонните особености и
финансовите разчети на бюджета на общината за този вид дейност.

Чл. 31. За общинските пътища се създава и поддържа
информационна база от данни, която съдържа:

1. списък на пътните отсечки и дължината им;
2. широчина на пътните платна;
3. вид на покритието (конструкцията);
4. банкети, канавки;
5. водоотводни съоръжения;
6. участъци с концентрация на ПТП;
7. други данни.
Чл. 32. За състоянието на пътищата се извършва ежегодно

обследване и за отделните участъци се прави следната
категоризация:

1. категория “А” – неотложна нужда от ремонтновъзстановителни
работи;

2. категория “Б” – необходимост от
ремонтновъзстановителни работи;

прод. от стр. 4

прод. на стр. 9
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3. категория “В” – не е необходим ремонт;
4. категория “Г” – не е възможно да се поддържа; за

основен ремонт.
Чл. 33. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци

са:
1. връзка с други селища;
2. население на селищата, които обслужва;
3. среднодневна интензивност на движението;
4. осигурено допълнително финансиране; период от време от последен

ремонт;
5. период от време от последно преасфалтиране;
6. квадратура на участъците за ремонт.
(2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на

критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за
включване в годишната инвестиционна програма на общината, който
се одобрява от Общински съвет.

Раздел IV
Зимно поддържане

Чл. 34. (1) Зимното  поддържане на пътищата представлява комплекс
от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата
при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното
влияние на снега и леда върху условията на движение.

(2)  За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура
за възлагане на обществена поръчка. Предметът на обществената
поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна
мрежа, включително почистване от сняг и лед и третиране против
заледяване на пътната настилка и съоръжения.

Чл. 35. (1) При зимното поддържане на пътищата се изпълняват
следните видове работи:

1. снегозащита на пътищата;
2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната

мрежа;
3. снегопочистване;
4. разпръскване на минерални материали ( опесъчаване, сол и химични

вещества ) за стопяване на снега и леда;
5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.
(2). Дейностите по ал. 1 се извършват по реда на разпоредбите на

Министерство на регионалното развитие и благоустройство в Наредба
№ РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане на текущ  ремонт на
пътищата.

Чл. 36. (1) Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане
и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при
условия и ред  определени със Закона на обществените поръчки.

(2) Границите на районите за машинно поддържане на пътищата и
улиците за зимния период се определят от Община Перник, Агенция
пътна инфраструктура и Областно пътно управление. Направения
протокол се представя за утвърждаване от Кмета по чл. 3.

(3) Основните дейности за зимното поддържане на пътищата включват
:

1. Подготвителни работи:
а) изготвяне на планове за зимно поддържане;
б) подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;
в) осигуряване на необходимите материали; издаване на заповеди

за съгласуване на дейности между органите на АПИ, съответно
Общината, Дружествата, поддържащи общинските пътища, Сектор
„Пътна полиция“  и  „Районна служба пожарна безопасност и защита
на населението“ (РСПБЗН)  при  Министерство на външните работи (МВР)
относно организацията на движението и контрола през зимния период;

г) определяне на нивата на зимно поддържане на пътищата.
2. Снегозащита  на пътищата чрез изграждане, направа и поставяне

на снегозащитни устройства – постоянни и временни устройства, както
и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на
материали и други предмети в обхвата на пътя, които водят до
образуване на снегонавявания.

3. Снегопочистване – патрулно и периодично на пътищата до
достигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане;
разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и
отстраняване на уплътнени снежно-ледени  пластове;

4. Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане; разпръскване на
минерални материали и химични вещества.

Чл. 37. (1) Дейностите за зимното поддържане на пътищата се
извършват в съответствие с плановете за зимно поддържане,
предварително изготвени от лицата по чл.3 от Закона за движение по
пътищата, и оперативните планове  за зимно поддържане, разработени
от изпълнителите, на които това е възложено с договорите за
поддържане на общинските пътища. Оперативните планове за зимно
поддържане се одобряват от лицата по чл.3 от Закона за движение по
пътищата.

(2) Планът за зимно поддържане съдържа :
1. необходимите данни за Дружествата изпълнители, сключили

договор със съответното Областно пътно управление или Община, за
осъществяване на зимното поддържане на пътищата;

2. точното наименование и местоположение на участъците от пътя, за
които отговаря всяко Дружество изпълнител;

3. нивата на зимно поддържане на отделни участъци от пътя;
4. участъците с най-голяма вероятност от снегонавяване;
5. местата за поставяне на временни снегозащитни устройства

(предпазни огради от преносими инвентарни щитове);
6. график за извършване на прегледи за състоянието на пътните

участъци и на отводнителните съоръжения – пътни окопи, отводнителни
улеи, мостове и водостоци, прегледите се извършват съвместно от
представители на лицата по чл. 3 от Закона за движение по пътищата,
на звената „Пътна полиция“ и Областните дирекции (ОД)  на МВР и на
изпълнителя, като с тях се набелязват конкретни мерки и срокове за
извършване на почистването и на необходимите ремонтни работи;

7. график на техническите прегледи на машините и съоръженията, с
които изпълнителят ще осъществява снегопочистването и
обезопасяването срещу хлъзгане на пътните участъци. На прегледите
присъстват представители на лицата по чл.3 от Закона за движение на
пътищата, на звената „Пътна полиция“  и ОД на МВР, на Сектор „Районна
служба пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) и на
Изпълнителя се дава експертна оценка за годността и оптималния
състав на предлаганата от Изпълнителя механизация.

8. средства за заплащане на извършените от Изпълнителя дейности

за зимното поддържане съгласно утвърдена от лицата по чл.3 от Закона
за движение по пътищата  методика;

9. схеми за снегопочистване на платното за движение;
10. схеми за разчистване на снежни валове върху банкети и

разчиствания от снегонавявания и уплътнени снежни пластове;
11. подходящи технологии за обезопасяване на пътните участъци

срещу хлъзгане, използвани материали, машини и съоръжения,
разходни норми и организация на работата;

12. дежурства и информационно осигуряване, съобразени със
системата за информационно осигуряване;

13. оперативен план за действие при утежнени зимни условия;
разработва се от съответното  Областно пътно управление или Община
съвместно с Дружествата изпълнители, на които с договор е
възложено зимното поддържане, с органите на Сектор  „Пътна
полиция“ и с ОД на „Районна служба пожарна безопасност и защита
на населението“ (РСПБН) при  МВР;

14. план за действие при обилни снеговалежи и кризисни ситуации.
(3) Оперативните планове за зимно поддържане се разработват за

всеки отделен район от IV-то класната пътна мрежа въз основа на плана
за зимно поддържане, изготвен на съответното Областно пътно
управление или Община, се съгласуват с тях.

Чл. 38. (1) Снегозащитата включва дейности, свързани с предпазване
на пътищата от образуване на снегонавявания върху пътното платно
при снежни виелици.

(2) За общинските пътища снегозащитните дейности се извършват в
зависимост от нивата на зимно поддържане, изискванията към
експлоатационното състояние на платното за движение и срока на
изпълнение.

(3) Оперативните планове за зимно поддържане се актуализират
всяка година.

(4) Снегозащитата на пътищата в процеса на тяхната експлоатация
се осъществява чрез специални постоянни или временни
снегозащитни устройства – крайпътни зелени пояси, земни диги,
огради от преносими инвентарни щитове и др.

Чл. 39. (1). Снегопочистването на пътищата включва дейности,
свързани с отстраняване на снега от пътното платно и се извършва по
начините, в сроковете и при спазване на изискванията.

(2). Снегопочистването на пътищата се извършва по механичен начин
със:

1. специализирани снегоринни машини;
2. пътни машини с общо предназначение;
3. прикачни снегорини.

Раздел V
Програма за развитие на пътната мрежа

Чл. 40. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се
разработва, като секторна част от раздел “Техническа инфраструктура”
– “Транспортни мрежи” в съдържанието на общинския план за
развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

Чл. 41. Програмата се изготвя на база анализираната информация от
Раздел III на наредбата.

Чл. 42. Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред,
съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

Чл. 43. Средносрочната програма за финансиране и развитие на
пътната мрежа се изготвя за период от 3 до 7 години.

Чл. 44. (1) Годишната Програма за изграждането и ремонта и
поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ
за реализация на основните приоритети и цели съобразно на
ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

(2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за
строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както
и източниците за финансиране.

(3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Разчет за
финансиране на капиталовите разходи за съответната година, както и
източниците за финансиране.

Чл. 45. Годишната програма се изпраща до Министерството на
финансите.

Чл. 46. След приемането на Програмата, кметът на общината
организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона
за обществените поръчки, за които е осигурена финансиране.

ГЛАВА ПЕТА
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 47. (1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането
на общински пътища се финансират със средства от предоставените
целеви трансфери от централния бюджет, от бюджетите и от
извънбюджетните фондове и сметки на Община Перник, както и с
безвъзмездно предоставени средства и със заеми от финансови
институции.

(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят
със Закона за държавния бюджет на Република България и бюджета
на Община Перник за съответната година.

(3) Предложенията за годишното финансиране и обосновката към
него се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение
от Общинския съвет.

Чл. 48. Общината финансира програми за повишаване безопасността
на движението по пътищата.

Чл. 49. Частните пътища се финансират със средства на техните
собственици.

ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50.  Който не изпълни или наруши тази наредба, носи
административно наказателна отговорност, съгласно Закона за
пътищата.

Чл. 51. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването
и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда
на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни
лица, определени със заповед на кмета на общината за нарушенията
на общинските пътища и по молба на собственика – за частните пътища,
отворени за обществено ползване.

(3) Наказателни постановления се издават за общинските и частните
пътища от кмета на Община Перник или от упълномощен от него
заместник-кмет.

Чл. 52.  За нарушения на чл.52, ал.1 и по чл.53,
ал.1 от Закона за пътищата, освен наложената

прод. от стр. 8

прод. на стр. 10
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Очаква ви един двусмислен ден, когато ще
трябва да променяте плановете си по няколко пъ-
ти. В работата завършете задачите, за които
не ви е останало време. Денят е добър за учение,
пазаруване и пътуване. В личния си живот трябва
да станете по-здравомислещи, за да не се опари-

те. Усмирете темперамента си.

Може да се почувствате неуверени, особено ако
вървите против вашите амбиции. Честността и
богатия опит са двата компонента, които ще ви
помагат да постигнете успех в работата си.
Смело решавайте имуществени и финансови
проблеми - всичко ще се получи. Вечерта може да

се наложи да оформяте важни документи.

Възможни са грешки във финансовите ви дела.
Някои от приятелите ще ви дадат ценни съвети,
струва си да ги слушате. Противоречия могат да
възникнат от страна на близки роднини, но се
опитайте да се контролирате. Добре ще се
справяте като организатор, така че може да се

заемете с някакво събитие.

Ще искате да прекарате един ден с любимия чо-
век. Нито работата, нито кариерата, нито пари-
те, днес ще да ви интересуват. Ще ви доставя
удоволствие да пътувате, да се срещате с нови
хора или да търсите нова сфера на дейност. Ве-
черта също няма да скучаете, възможно е присти-

гането на близък приятел, роднина или посещение на кино.

Очаква ви плодотворен ден, освен ако не се събу-
дите преди вечеря. По отношение на любимия чо-
век може да се заблудите, така че бъдете внима-
телни. Опитайте се да докажете думите си на
практика. В областта на финансите, има по-
голям шанс да станете богати, отколкото да за-

губите онова, което сте натрупали.

Успешно ще премине целия ден, особено сутрин-
та. Ако смятате, че нещо или някой ви пречи да
осъществите вашите планове, тогава покажете
всичките си таланти и вложете малко хитрост.
Любимият човек ще ви направи сюрприз. Но това
няма да е скъп подарък или ваучер за почивка, а не-

що друго. Прекарайте вечерта в уютна и спокойна атмосфера.

Препоръчително е тези, които имат собствен
бизнес, да усилят комуникацията с партньорите
си. Направете това до обяд, за да съхраните ен-
тусиазма и увереността във вашите способнос-
ти. Обрата в личния живот ще се окаже неочак-
ван, но приятен. Възможни са конфликти с прия-

тели, въпреки че за тях ще сте виновни сами.

Трябва да намерите общ език с лице, от което
зависи вашата бъдеща кариера. Не се страхувай-
те, ако думите са повече от реалните действия.
Възможно е да има закъснения при получаването
на пари, но това не е критично. Бизнесмените ще
трябва да се справят с минали проблеми, както и

да търсят нови бизнес партньорства.

Днес ще трябва да се справяте с един еди-
нствен проблем, който ще ви тежи през целия
ден. Отношенията с любимия човек са стигнали
до задънена улица и вие сте притеснени. Опитай-
те се да не настоявате на своите решения. В ра-
ботата всичко ще е отлично, така че ще получи-

те толкова, колкото очаквате.

Днес ще трябва да се държите в ръце, както и да
намерите отговори на сложни ежедневни пробле-
ми. Не се опитвайте да се противопоставяте на
тези, които са по-възрастни и по-опитни. Включе-
те интуицията си на пълна скорост, за да не до-
пускате грешка с нови хора. Запознанство вечер-

та, може да прерасне в истинска любов.

Очаква ви труден ден, но доста обещаващ по
отношение на работата. Възможни са неприятни
изненади в колектива, ако се държите агресивно.
Компромисът трябва да бъде по-важен за вас, от-
колкото всичко друго. В любовта не трябва да се
разстройвате, ако нещата не стават, така как-

то сте ги замислили. Времето ще подреди всичко.

Днес ще бъдете емоционално нестабилни, кое-
то може да доведе до стрес и сблъсъци с околни-
те. Ако се чувствате не разположени, е по-добре
да се откажете от дълго пътуване. Под въздей-
ствието на емоциите не трябва да вземате ре-
шения, в противен случай разочарованията ще се

окажат болезнени. С парите бъдете по-икономични.

санкция, нарушителя се задължава в определен от
наказателното постановление срок, да отстрани последиците

от нарушението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на
Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане, Наредба №
РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
(Обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.) на Министерството на
регионалното развитие и благоустройство, Наредба за специално ползване на
пътищата, приета с ПМС № 179 от 04.07.2001 г., (изм. и доп., бр. 90 на ДВ от
15.11.2016 г., в сила от 15.11.2016 г.).

§ 2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и
извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата на
основание чл. 18, ал. 1 от Закона за движение по пътищата.

§ 3. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата
извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от
допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен
срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на
необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§ 4. Указания по прилагане на наредбата и за управление на общинските
пътища на територията на община Перник се дават от кмета на общината  на
основание чл. 19, ал.1, т.2. от Закона за пътищата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Тази наредба отменя действието на Наредба за управлението на
общинските пътища, приета с Решение № 271 по Протокол № 16 от 16.12.2008 г.
от редовно заседание на Общински съвет-Перник изменена с Решение № 304 от
10.11.2017 г. на АС-Перник по адм. Дело № 228 от 2017 г. по описа на съда.

§ 6. Наредбата е приета с Решение № ……… от ………. на Общински съвет-
Перник на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и съгласно чл.23 от Закона за пътищата и влиза в сила
от деня на публикуването й на официалния сайт на Общински съвет-Перник и
чрез средствата за масово осведомяване.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

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 03 – 07 декември 2018 г. включително, се налагат кратковременни
оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно
захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са
извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ
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 03.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Велковци, Общ. Брезник: С. Велковци, УПИ IV-105, Кв. 40

На 03.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Сопица

На 03.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Душинци

Община Перник  

На 03.12.2018 г. /09:00 - 13:30 ч./ -  Студена, Общ. Перник: Блато, Божур, Бурковица, Вит, Градище, Еделвайс, Иглика, Извор, Йордан
Корчев, Кокиче, Лебед, махала Каназирова, махала Кюлова, Местн. Шарков Дол /И. Р. /, Местн. Шумнатица, Могилата, Перуника, Самуил,
Съединение, Теменуга, Христо Ботев, Цар Иван Асен I, Чифлик, Янтра

Община Радомир  
На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 13:00 ч.;

11:30 - 13:00 ч./ -  Владимир: ПИ 149 Кв, 14

На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 13:00 ч.;
11:30 - 13:00 ч./ -  Долна Диканя

На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 13:00 ч.;
11:30 - 13:00 ч./ -  Долни Раковец: Кв. 22, Упи Х-206, М-Ст Банята, УПИ XI-306, П-Л Iх-428, Кв. 27, УПИ 1-167 Кв. 11, УПИ II-26, УПИ ХI-34, Кв. 1

На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 13:00 ч.;
11:30 - 13:00 ч./ -  Друган: VI-485, Кв. 45, Чачулова Махала

На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 11:30 - 13:00 ч./
-  Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев,
Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна
Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 13:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.;
11:30 - 13:00 ч./ -  Кондофрей: Общ. Радомир

На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 13:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.;
11:30 - 13:00 ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир: махала Горни Раковец, махала Егреците, УПИ IX-1083, 1084

На 03.12.2018 г. /09:30 - 10:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:30 - 12:00 ч.; 13:45 - 15:00 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 13:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.;
11:30 - 13:00 ч./ -  Червена Могила

На 03.12.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./   На 04.12.2018 г. /10:00 - 14:00 ч./ -  С. Гълъбник

Община Трън  

На 03.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 06.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./
На 07.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Неделково

На 03.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 04.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Трън: Мосаловса

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаx-
ранването.

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 заx-
ранването.

прод. от стр. 9
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Токът в зала „Борис Гюдеров” гасна на два пъти

Âîëåéáîëèñòèòå ñ øåñòà çàãóáà

Тимът на „Добруджа
07” записа трети поре-
ден и общо пети успех в
Суперлигата, след като
се наложи като гост над
„Миньор” (Перник) с 3:0

(25:19, 25:13, 25:18) в
двубой от седми кръг,
изигран в петък  зала
"Борис Гюдеров". Волей-
болистите на Пламен
Христов доминираха

Страницата подготви Яне Анестиев

през цялото време и без
проблеми се поздравиха
с чист успех. Волейбо-
листите на Петьо Дра-
гиев демонстрират
твърде лошо посреща-
не напоследък, което
затруднява организа-
цията на атаките им и
ги прави лесна плячка за
блокадата на против-
ника. В средата на вто-
рия гейм в игра се поя-
ви и вторият разпреде-
лител на „Миньор” Ми-
рослав Илиев, който е
треньор на подраства-
щите, но се представи
на добро ниво за годи-
ните и подготовката
си.

Тези, които обаче

имат претенции да са
професионални волей-
болисти за пореден
път разочароваха с
представянето си.
След токови удари на
два пъти  осветление-
то в залата гасна за по
няколко минути. При
4:4 в първата част и
при тегленето на том-
болата след мача. С ог-
лед и на температура-
та , която леко надви-
шаваше десет градуса,
можеше да се стигне
до неприятни конту-
зии на полето, но,слава
богу, всичко мина бла-
гополучно.

Така добричлии зае-
мат втората позиция

със 17 точки (5 победи,
3 загуби), перничани ос-
тават на 11-то място с
3 точки (1 успех, 6 пора-
жения).

Дебют за Доруджа
направи новото попъл-
нение - разпредели-
телят Александър
Мжелски. В девети кръг
Добруджа се изправя
срещу Хебър (Пазар-
джик), като двубоят е
на 11 декември (втор-
ник) от 18:30 ч.

Миньор пък излиза
срещу "тигрите" от Па-
зарджик на 7 декември
(петък) в мач от осми
кръг, като срещата е
отново в зала  „Борис
Гюдеров”.

150 джудисти напълниха зала „Борис Гюдеров”

Бен Джонсън си иска златния медал,
ще се сети ли някой за Валентин Христов?

Бен Джонсън смята
да си иска обратно
златния медал на 100 м
след сензационни раз-
крития на “Торонто
Стар”.30 години след
скандала на Oлимпиада-
та в Сеул журналисти
откриха доклада от ла-
бораторията в Репуб-
лика Корея, който пос-
тавя доста сериозни
въпроси около редов-
ността на теста.

Той е бил на топло в
архивите на съда, къде-
то е било водено дело
заради положителната
проба на Бен. Върху не-
го има неподписани и
необясними поправки,
въпросителни и дори
променени кодове. Този
на теста на урината е
№22-46, като това е
вписано на ръка, а ори-
гиналният е задраскан с
черен флумастер.На
друга страница кодът
отново е задраскан, а
тестът на урината е
празен. Дори открити-
те забранени вещества
са различни. Първона-
чално е написано, че
става въпрос за оксан-

дролон, а след това на
ръка е добавено стано-
золол.

И на всичко отгоре
самият резултат е
доста странен. Той е за
следи от станозолол
от 80 нанограма. Ана-
болният стероид се из-
ползва по време на тре-
нировки за натрупване
на телесна и мускулна
маса.

По време на състеза-
ние той няма никакъв
ефект. Откритото ко-
личество означава, че
Джонсън трябва да го
е приел 12 часа преди
старта, което го пра-
ви безсмислено. Дори е
равносилно на безумие,
защото рискът да го
хванат е огромен. За
нищо.На всичко отгоре
Джонсън е бил накаран
да даде пробата от
близкия сътрудник на
Карл Луис – Андре Джак-
сън. Няма отговор на
въпроса какво е правил
точно Джаксън там и
не е ли бил в конфликт
на интереси. Въпросът
е, че той спокойно е мо-
жел да подхвърли нещо

на Джонсън, докато е
бил около него.

Карл Луис получи злат-
ния медал след дисквали-
фикацията на канадеца
от ямайски произход.По-
ложението се усложнява
и от признанията на ше-
фа на лабораторията в
Сеул - Парк, който в ин-
тервю неотдавна приз-
на, че от МОК му под-
хвърляли огромно коли-
чество проби със сте-
роиди и стимуланти, за
да “проверяват бдител-
ността” на неговите
сътрудници.Всички
представители на Кана-
да на Oлимпиадата в
Сеул са категорични, че
докладът никога не им е
представян.

Той просто е прибран
в Лозана. И срокът за
унищожаването му из-
тича на 19 януари 2019
г.“Ако знаех тези под-
робности, със сигур-
ност щях да се боря до
края. Сега обаче нищо не
ми пречи отново да
тръгна да търся спра-
ведливостта”, катего-
ричен е 57-годишният
Джонсън.

Спринтьорът води
доста дела срещу реше-
нието, но на нито едно
не е поискан докладът.
Негов адвокат по това
време е бил Дик Паунд,
първият изпълнителен
директор на Световна-
та антидопингова аге-
нция.

Това също е съмни-
телно, като Паунд ве-
роятно е бил компенси-
ран, за да не изиска най-
важното доказателс-
тво за скандала.Поло-
жението на Бен Джон-
сън повтаря това с бел-
гийската състезателка
по маратон Ван Ланден-
берг. Тя пристига в
Сеул, но е изпратена об-
ратно в Брюксел, след
като дава положителна
проба за стероид. Под
натиска на бъдещия
президент на МОК Жак
Рох получава и двего-
дишно наказание.През
2015 г. при проверка на
резултатите от Сеул
се оказва, че нейната
проба е напълно нева-
лидна заради сериозни
пропуски при вземане-
то. И е оневинена.“Не е

сложно за хората с
власт да се подиграят
с репутацията ти, да
объркат живота ти.
Само казват, че си дал
положителна проба, и
те унищожават”, напи-
са тогава тя.

Скандалът с пробите
от Сеул може да доведе
до възмездие за Иван
Абаджиев, Митко Гръб-
лев и Ангел Генчев. Ле-
гендарният ни тре-
ньор винаги е твърдял,
че пробите, заради кои-
то двамата състеза-
тели загубиха титли-
те си, са манипулирани.
Те бяха положителни за
фуросемид - маскиращ
агент на стероидите.
Никой обаче не е виж-
дал и техните протоко-
ли. Абаджиев приживе
показваше и снимки как
е видно с просто око,
че някой е отварял и
пробите на Благой Бла-
гоев и Валентин Хрис-
тов от Oлимпиадата в
Монреал. Там Христов
остана без титла, а
Благой без сребърен ме-
дал заради използване
на анаболни стероиди.

Любопитно. Бягащата пътека,
нейната история и приложения
Днес бягащата пътека е най-популярният фит-

нес уред, той присъства във всяка зала и дори в
много домове. Но от къде започва историята на
тази легендарна кардио машина? Към края на
първи век, “бягащото колело” започнала масово
да се използва при строежа на големи конструк-
ции. Римляните имали нужда да повдигат по-теж-
ки блокове, от тези които им позволявали до тога-
ва използваните лостове.Мъже ходили във вът-
решността на колелото, което поради големия си
диаметър им позволявало да вдигат големи бло-
кове с по-малко работа ръка.

Конската пътека
В началото на XIX век, селскостопанските ма-

шини се задвижвали основно от вятър и вода,
които от своя страна не били надеждни източни-
ци, поради промените във атмосферните условия.
Фермерите срещнали необходимостта от по-сигу-
рен източник. Така те открили, че бягаща пътека
може да използва силата на конете. Според исто-
рика Брайън Уелс мерната единица за изчисл-
яване на необходимата сила за работата на тези
машини, станала известна като конска сила.

Пътеки, задвижвани от
кучета, овце и кози
За по-дребната, ежедневна домакинска работа

били приспособени по-малки варианти на конска-
та бягаща пътека. Тези пътеки произвеждали
енергия необходима да задвижи машини за бие-
не на мляко и масло, за мелене на зърно и обра-
ботка на камък.Николас Потър патентовал своята
пътека “Enterprise Dog Power” през 1881 година.

Затворнически пътеки за наказания
През 1818 година, английският инженер Уилям

Кубит изобретил затворническата бягаща пъте-
ка.Тази пътека била предназначена да използва
силата на затворниците за нещо продуктивно, ка-
то задвижване на мелници и водни помпи, но пон-
якога целта била единствено наказание.С офи-
циален документ през 1889 година, това наказа-
ние било прекратено поради жестокостта си.

Медицински бягащи пътеки
Първата модерна бягаща пътека използвана за

медицински цели, била въведена от доктор Ро-
бърт Брус от Университета във Вашингтон, през
1952г. Той провел проучване за различните видо-
ве сърдечни заболявания. От събраната инфор-
мация създава диагностичен тест използвайки
бягаща пътека за диагностициране на състояние-
то на пациентите. Тестът се използва и до днес в
медицината.

Бягащи пътеки за упражнения
Бил Стауб и д-р Кенет Купър, първи представи-

ли бягащата пътека като фитнес аксесоар за до-
ма. Между 1960-1970 година популярността на
уреда нараснала значително.Днес бягащите пъ-
теки продължават да бъдат най-популярният фит-
нес уред в залите. Безспорно те изминават дълъг
път за да се превърнат в това, което са днес.

Боксът под въпрос за Токио
Изпълнителният борд на МОК полага всички

усилия да защити спортистите и да гарантира,
че по време на олимпийските игри в Токио
през 2020 ще може да се проведе боксов
турнир, независимо от тези мерки", се казва в
изявлението на МОК, което все пак дава
надежди на феновете. Основната причина за
разрива в отношенията между МОК и
боксовата асоциация е ръководната фигура в
Асоциацията - Гафур Рахимов. Многократно
той е бил свързан с организираната
престъпност в Узбекистан. Неговите активи
под юрисдикцията на САЩ бяха замразени
заради отношенията му с "ключова фигура в
търговията с хероин", твърдят Зад Океана. Той
изпълняваше длъжността на президент на
бокса временно, а по-рано този месец бе
утвърден постоянно на тази позиция. В МОК
се притесняват и от противоречивите съдийски
решения и манипулирането на мачове. След
незадоволителни резултати бе проведено
разследване и част от съдиите бяха
отстранени.

Над 150 джудисти
от страната взеха
участие в турнира
организиран от СК
„Кракра” и със съдей-
ствието на община
Перник. Малките със-

тезатели демонс-
трираха добро май-
сторство и огромно
желание за изява.
Турнирът беше от-
крит от спортния
експерт в община

Перник Десислава
Стойова, а гост бяха
координаторът на
спорта към ММС
Мая Лехчанска и гене-
ралният секретар на
федерацията по джу-

до Христо Маев. Та-
зи година джудото в
Перник отбелязва 50
години от създава-
нето си и по този
повод на 9-ти фев-
руари в зала „Борис

Гюдеров” ще се прове-
де държавното пър-
венство в една от
възрастовите кате-
гории, а малко  по-къс-
но и държавно пър-
венство по самбо.
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Измамница й развалила „черна магия”

ПЕРНИК ВЛЕЗЕ В НЕ-
МАТЕРИАЛНОТО КУЛ-
ТУРНО НАСЛЕДСТВО НА
ЮНЕСКО СЪС СУРВА-

КАРСКИЯ ФЕСТИВАЛ. Обаче би
трябвало вече да влезе и в нечие мате-
риално културно наследство с Профи-
лакториума. Това лечебно заведение
заслужава да бъде уважено подобава-
що. Ако не паметник, поне фестивал да
му се направи. То е забележително по-
вече и от крепостта Кракра. А от оня
ден е толкова забележително, че го
зърнаха от четирите краища на Бълга-
рия. Тоя път славата му се разнесе с
любезното съдействие на НАП, която
го обяви за продан поради неплатени
някакви си 400 хиляди лева стари бор-
чове. И стана един фестивал - като по
учебник. Общинската власт подскочи
като ужилена, депутатите се разтичаха
из Парламента, ръководството на бол-
ницата го удари на състрадание, да-
нъчните проявиха завидна принцип-
ност, а телевизията удари кьоравото -
направи си зрелищни ексклузивни ре-
портажи. Накрая в ролята на милости-
вия и всеопрощаващ господ-бог се яви
самият министър на здравеопазването,
който стопира по негов си начин обяве-
ния вече търг за продажбата на Профи-
лакториума. В духа на добрите местни
управленски практики така нареченият
принципал на болницата - Общинският
съвет - реши да заседава извънредно
чак идния петък, за да измислел нещо
по въпроса. А по-вероятно да потвърди
колко мъдро го е казал народът: "След
дъжд - качулка". Ако ще се гледа се-
риозно на въпроса сигурно трябва да
се почне оттам - може ли един колекти-
вен орган като Общинския съвет, къде-
то доминира принципа на колективната
безотговорност, да бъде принципал на
заведение, от което зависи здравето и
животът на хиляди граждани. Ако ще
протестираме за смяна на системата -
това е адресът. Смяната на системата в
Перник трябва да почне от Профилакто-
риума. Ама лекуващите се там са тол-
кова премръзнали, че не им остават си-
ли да се включат в неделните протес-
тни шествия. А принципалите са толко-
ва принципни, че ги вълнува единстве-
но въпросът да са принципали и през
следващия мандат. И така до следва-
щия господ-бог, който носи името Бой-
ко Борисов...

Любомира ПЕЛОВА
Възрастна пенсио-

нерка е измамена със
сумата от 5 000 ле-
ва.

В четвъртък мина-
лата седмица на
входната врата на
78-годишна перни-
чанка позвънила же-
на, която била с мал-
ко дете и поискала
стари дрешки за не-
го. Домакинята каза-
ла, че няма и тогава
неканената гостенка
й казала, че над нея
тегне черна магия и
предложила да й я

развали. Лековерната
пенсионерка се върза-
ла и започнала да удо-
влетворява искания-
та й.

Стигнало се до из-
важдане на всички па-
ри, които 78-годишна-
та жена имала.
Трябвало да бъдат
поставени във въз-
главница и да се прес-
пи на тях. Вместо па-
рите, във възглавни-
цата били поставени
хартийки, а от врач-
ката нямало и следа.
След подаден сигнал в
полицията са пред-

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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Изрежете и изпратете талона
на адрес гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2А ап. 2

Прокуратурата внесе в съда
обвинения за кражба и грабеж

Любомира ПЕЛОВА
Обвинителни актове за грабеж и кражба, са

внесени в съда от Районна прокуратура – Пер-
ник.     

Предаден е на съд непълнолетния С.Ц. за из-
вършено от него престъпление по чл. 198, ал.3 от
Наказателния кодекс.

На 16 април тази година в Перник обвиняе-
мият е извършил грабеж, като чрез употреба на
сила е отнел чужди движими вещи. Той е из-
дърпал от ръцете на пострадалата чанта, в която
имало дрехи, несесер, секретни ключове, пор-
тмоне с лични документи и такива за МПС.

По друго дело, водено от Районна прокурату-
ра – Перник е внесен обвинителен акт срещу
Н.Б. за кражба. Обвиняемата извършила прес-
тъплението в условията на повторност, след ка-
то преди три години й е било наложено наказа-
ние след сключено споразумене.

На 15 юни тази година в Перник Н.Б. отнела
кожен портфейл със сумата от 150 лева от вла-
дението на мъж, без негово съгласие.

Предстои наказателните дела да продължат в
съда.

Ефективна присъда за крадец,
задигнал възпоменателна плоча
Любомира ПЕЛОВА

Подсъдим за кражба
на възпоменателна
плоча в село Блатеш-
ница е с наложено ефе-
ктивно наказание.

Съдът е признал за
виновен В.П., обвинен
от Районна прокура-
тура – Радомир за из-
вършено от него
престъпление – неза-
конно отнемане на
чужда вещ.

През лятото на
2017 г. подсъдимият

П. видял поставена от-
страни на пътеката в
земенското село Бла-
тешница бронзова въз-
поменателна плоча. На
нея били изписани име-
ната и годините на
раждането и на смър-
тта на човека, в чиято
памет е била поставе-
на. С помощта на ключ
за машинка за рязане на
дърва В.П. започнал да
дълбае в скалата и из-
вадил плочата. Сложил
я в раницата и я отне-

съл със себе си.
От изготвената съ-

дебно-оценителна ек-
спертиза е видно, че
стойността на проти-
возаконно отнетата
от В.П. вещ възлиза на
1500 лева.

Подсъдимият, кой-
то е неколкократно
осъждан за кражби, е
признал изцяло факти-
те, изложени в обвини-
телния акт, поради
което производство-
то е преминало по реда
на съкратеното съдеб-
но следствие.

Така, в съответс-
твие със закона, осъ-
дителната присъда от
шест месеца „Лишава-
не от свобода“ е нама-
лена с една трета, а
именно - четири месеца
„Лишаване от свобо-
да“, при общ режим на
изтърпяване.

приети действия за
установяване на из-
мамницата.

Започнато е досъ-
дебно производство.

От ОДМВР – Пер-
ник напомнят на
гражданите, да не се
доверят на непозна-
ти и под никакъв
предлог да не дават
пари. При посещение
на домовете им от
непознати или полу-
чаване на телефонни
обаждания, да сигна-
лизират на тел. 112 и
да уведомяват свои
близки и познати.

Жител на Мърчаево
карал надрусан

Любомира ПЕЛОВА
Жител на село Мърчаево ще отговаря пред

закона за управление на автомобил след упо-
треба на наркотици.

На 8 ноември, в село Рударци е проверен лек
автомобил „Алфа Ромео“, шофиран от 19-го-
дишният И.Б. При тестването му за употреба на
наркотици е отчетен положителен резултат за
канабис.

Привлечен е като обвиняем и работата про-
дължава съвместно с Районна прокуратура –
Перник.

Подсъдим за незаконно подпомагане
на мигранти се е признал за виновен
Любомира ПЕЛОВА

Съдът е одобрил
споразумение, склю-
чено между Районна
прокуратура – Трън
и защитата на под-
съдимия Ц.Д. за из-
вършено от него
престъпление по чл.
281, ал. 2, т.1 от НК.

Той се е признал за
виновен за това, че
около 21 часа на 19
юли 2018 година, на
горски път, водещ
от село Горочевци
към гористо сечище
без изход, незаконно
подпомагал седем
чужди граждани да
преминат през те-
риторията на стра-

ната.
Деянието било из-

вършено при условия-
та на пряк умисъл, с
цел да набави за себе
си имотна облага - су-
ма в размер на трис-
та евро.

Използваното от
него моторно превоз-
но средство - лек ав-
томобил джип, модел
„Гранд Чероки”, не би-
ло специално конс-
труирано и оборудва-
но за превоз на път-
ници. В хода на раз-
следването е било ус-
тановено, че чужден-
ците – граждани на
Ирак, са се намирали
на територията на

България в наруше-
ние на условията за
престой и пребивава-
не. Сред тях имало и
деца, ненавършили
шестнадесетгодиш-
на възраст. Прево-
зът се осъществявал
от подсъдимия по на-
чин, опасен за живо-
та на лицата.

Наложеното на Ц.Д.
наказание е шест ме-
сеца „Лишаване от
свобода“ при първо-
начален строг режим.
Превозното средс-
тво, послужило за из-
вършване на прес-
тъпното деяние, е
отнето в полза на
държавата.
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