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Убедете се в разликата!
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ул. „Кракра” 61
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ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

Любомира ПЕЛОВА
До пет пъти по-скъ-

па ще е застраховката
"Гражданска отговор-
ност" за нарушители-
те на пътя. При повече-
то застрахователи це-
ната на задължителна-
та полица зависи от
това дали шофьорът е
предизвикал произшес-
твие на пътя или не.
При различните компа-
нии поскъпването за на-
рушителите се движи
между 20 и 200 %. А с
колко точно ще е зави-
шението се определя
от броя на пътните
инциденти, както и от

ÏÅÐÍÈØÊÈßÒ ÒÅÀÒÚÐ ÃÎÑÒÓÂÀ Â ÁÎÑÈËÅÃÐÀÄ

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.84 лв.
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Културният дом там получи като подарък портрети на наши възрожденци

Св. ап. Филимон.
Св. Михаил воин,

българин

Интелект - 076/67 09 00 Кантора Перник - 076/60 28 94

Кали Консулт - 0898/62 06 96 Габи М - 076/ 60 13 15

Пернишки имоти- 0888/22 26 56 Орел - 0898/94 56 94

Ива - 076/60 13 38 Симеон Д              -  076/60 26 26

Опозиция
на власт

Не сме сигурни дали има такъв раздел
в книгата на Гинес, но ако има, България
трябва да заеме челно място по опози-
ция на власт и власт в опозиция.

Не остана държавник, който да не е
опозиция. Министрите до един го иг-
раят опозиционери воглаве с шефа им
Бойко Борисов. Зорлем упражняват влас-
тта и чакат с нетърпение деня, когато
ще я изхвърлят на бунището на исто-
рията. Депутатите от всички групи го
раздават върли опозиционери и никой не
смее да си отвори устата да признае, че
крепи статуквото. Даже началникът на
магистралите вчера хвърли оставка, си-
гурно щото минава в опозиция. Прези-
дентът Плевнелиев се е видял в чудо
опозиция ли да е или управляващ, но ка-
то гледаме как бави топката за служеб-
ния кабинет, явно и той го е ударил вече
на уволнение. Новоизбраният президент
по статут е опозиция до 22 януари ид-
ната година, така че и той не пее в хора
на управлението.

Абсолютен парадокс - власт има, влас-
тимащи няма. Борбата е не кой да уп-
равлява държавата, а кой да се пише по-
голяма опозиция. Депутатите опозиция
на самите себе си, министрите и те.

Господи, слез да си прибереш опозиция-
та!

       Валентин ВАРАДИНОВ

10 - 80

ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0888 50 32 37
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СТР. 11

Лека кола с потрошено стъкло
и лайсна заради отмъщение

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил "Мицубиши Галант" е със

счупено предно стъкло и лайсна на тавана.
Вандалският акт е извършен на една от

централните пернишки улици - "Отец Паи-
сий", на която било паркирано пострадало-
го возило. Неизвестен към момента ван-
дал, с помощта на твърд предмет счупил
предното панорамно стъкло и лайсна на та-
вана на колата, собственост на 38-годишен
мъж. Според полицаи най-вероятната при-
чина за инцидента е отмъщение, тъй като
собственикът на автомобила и семейството
му правели ремонт на апартамента си и шу-
мът от него явно не се е харесал на някой.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

ÅÊÎÏÐÀÇÍÈÊ ÑÚÁÈÐÀ
ÄÅÖÀÒÀ Â “ÌÎØÈÍÎ”

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

Виктория СТАНКОВА
Общинският драма-

тичен театър "Боян
Дановски"  гостува в
културния дом в Боси-
леград с постановката
"Вляво от асансьора",
похвали се директорът
на културната инсти-
туция Иво Горчев. Пос-
тановката е на Васко
Чушев, а ролите са по-
верени на Божидар Поп-
чев, Татяна Петрова,
Катрин Василева, Ми-
хаил Петров, Иван Ха-
джиянев, Иван Чипари-
ков, Ивайло Аспарухов,

Променлива
облачност

ÈÍÄÈÉÑÊÈ ÅÊØÚÍ
ÑÍÈÌÀÕÀ Â ÏÅÐÍÈÊ

“ÌÈÍÜÎÐ” ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÀ
ÒÐÅÒÀ ÏÎÐÅÄÍÀ ÇÀÃÓÁÀ

Аделина Петрова, Весе-
лин Мезеклиев и Викто-
рия Кирилова.

Представлението е
било прието много ра-
душно от българското
население, което живее
в Западните покрайни-
ни.

По думите на Горчев
връзките с културния
дом в Босилеград ще се
задълбочат. Те ще кан-
дидатстват през аге-
нция за българите в
чужбина, за да гостува
пернишкият театър с
още две представления

Пет пъти по-висока "Гражданска
отговорност" за нарушителите

- "Кракра" и детската
постановка "Приказка
за калпаците".

"За нас е важен този
контакт , защото бъл-
гарското население
там е голямо и трябва
да помогнем с каквото
можем , за да се чувс-
тват добре нашите
сънародници, сподели
Горчев.

Водач на делегацията
е бил Стоян Чифлички -
Танани, който е пода-
рил на културния дом в
Босилеград,  портрети
на наши възрожденци.

2017
  Абонирай се за вестника

  за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
20 лв. директна отстъпка от
ежедневната цена на изданието
Достъп до електронното
издание
Общо отстъпки - 116 лева

това дали са предизви-
кани у нас или в чужби-
на. Така цената на поли-
цата може да достигне
и 1000 лева.

Все още обаче систе-
мите на отделните
дружества в бранша не
са свързани, което поз-

волява постоянните
нарушители да се
местят от една компа-
ния в друга.

От началото на след-
ващата година се оча-
ква да заработи единна
система, която да спре
подобни практики.
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Над 22 0000 битови клиенти на ЧЕЗ
предпочитат безкасовото плащане

Силвия ГРИГОРОВА
Над 220 000 битови клиенти на ЧЕЗ из-

браха да платят безкасово сметките си за
електроенергия от началото на годината
до края на октомври. Те използват банки-
те, интернет, терминални устройства или
мобилния си телефон, за да платят сметки-
те си за ток, като броят на транзакциите
достигна 2 214 547. Безкасовите плаща-
ния достигнаха 15% от общия брой плаща-
ния, осъществени през този период.

Най-предпочитаните начини за безкасо-
во разплащане са по интернет чрез систе-
мата ePay.bg и директният дебит на банки-
те. Средно на месец 99 000 сметки за кон-
сумирана електроенергия се плащат през
ePay.bg, а близо 75 500 клиенти на ЧЕЗ
покриват задълженията си автоматично
чрез банковата си сметка.

През последните години устойчиво на-
раства броят на клиентите на ЧЕЗ, които
предпочитат да бъдат обслужвани от раз-
стояние. Безкасовите начини на плащане
спестяват време и усилия на потребители-
те и ги правят независими от мястото и ра-
ботното време на касите. За десетте месе-
ца на 2016 г. над 973 000 плащания са из-
вършени по банков път. За същия период
се регистрира и ръст от 11% при интернет
плащанията - близо 1 241 000.

Клиентите на ЧЕЗ оценяват разнообра-
зието от 100 вида услуги, които компания-
та предлага. Най-висока положителна оце-
нка потребителите поставят на многообра-
зието от начини за плащане на сметките за
електроенергия – общо 85% от запитаните
при последното проучване са  удовлетво-
рени от предлаганите възможности, като
най-голяма е удовлетвореността от раз-
личните начини за плащане на сметки-
те. Компаниятапредлага 9 начина за без-
касово плащане, включително по банков
път, чрез системите на ePay.bg, Icard.bg и
Транскарт, директно през сайта на ЧЕЗ,
по  интернет, на банкомат или чрез моби-
лен телефон. Всеки месец сред-
но 221 000 потребители използват някой от
тези начини, за да платят сметките си за
ток.

Информация за възможностите за без-
касово плащане може да се получи в най-
близкия Център за обслужване на клиенти,
на денонощната телефонна линия 0700 10
010, както и на сайта на компания-
та www.cez.bg.

КАТ вече глобява водачи на
неподготвени за зимата коли

Любомира ПЕЛОВА
От вчера пътната полиция вече имат пра-

во и налагат глоби в рамките на започна-
лата в началото на месеца традиционна
акция „Зима”, включваща масови провер-
ки в цялата страна за това, дали водачи са
подготвили надеждно автомобилите си за
условията в следващите месеци. Пътните
полицаи следят за изправността на свет-
лините, чистачките, гумите, както и парно-
то в колите.

Шофьорите имаха близо месец от старта
на акцията, в който да подготвят колите си,
без да бъдат наказвани пре констатирани
недостатъци. Сега обаче, при откриване на
технически проблем те ще бъдат санкцио-
нирани с глоби от 20 до 50 лева. В тежки
случаи наказанията могат да достигнат и
150 лева. При сериозни неизправности ав-
томобилът се спира от движение до от-
страняване на проблемите, припомнят от
КАТ.

Åêîïðàçíèê ñúáèðà äåöàòà â Ìîøèíî

Центровете за спешна помощ
да са готови за 850 000 повиквания

Силвия ГРИГОРОВА
Центровете за спешна помощ трябва да са гото-

ви за 850 000 повиквания и да се отзоват на поне
840 000 от тях догодина, прогнозират от МЗ. На ад-
ресите се очаква да се направят 600 000 амбула-
торни прегледа и 3500 реанимации, сочи проекто-
бюджетът на здравното министерство за догодина.
За 2018 г. обаче се предвижда да бъдат обслуже-
ни по-малко - 820 000 повиквания, а за 2019 г.
броят отново скача до 840 000. Предвидените прег-
леди остават константни - 600 хиляди. Предполага

се, че останалите 220-240 000 повиквания не изи-
скват спешна медицинска помощ.

От МЗ прогнозират, че през спешните отделения
на болниците догодина ще преминат 668 200 души,
информира още публикацията, като уточнява, че
става дума за пациенти, които няма да бъдат прие-
ти за лечение, а само прегледани, т.е. за тях пла-
ща МЗ, а не здравната каса.

За догодина се предвиждат и 30 полета за нуж-
дите на спешната помощ. Транспорт на български
граждани извън страната ще може да се извършва
максимум 35 пъти, а републиканските консултанти
ще могат да ползват транспорта на спешна помощ
не повече от 800 пъти.

През 2017 г. МЗ ще разполага с 458 млн. лв.,
което е с 22 млн. лв. повече от тази година. 153
млн. лв. от тях ще са за издръжка на спешната ме-
дицинска помощ, предвижда проектобюджетът на
ведомството. Отделно секторът ще получи още
около 160 млн. лв. по Оперативна програма “Ре-
гиони в растеж”, с които ще ремонтира и оборудва
всички спешни центрове в страната, ще построи
нови сгради и ще купи няколкостотин нови линей-
ки.

Виктория СТАНКОВА
„Децата в инициа-

тивата – За зелен и
чист квартал” е мо-
тото на традицион-
ния екопразник, кой-
то организира  Мла-
дежкият дом в Моши-
но и кметство „Из-
ток”. Проявата ще
бъде на 22 ноември с
начален час 14.30 ча-
са. Тя се провежда в
партньорство с 10-
то основно училище
„Алеко Константи-
нов”, 11-то ОУ ”Елин
Пелин”, 13-то ОУ ”Св.

 Във фоайето на до-
ма е експонирана ин-
тересна изложба от
проекти и макети на
ученици от ПГТС
„Арх. Йордан Мила-
нов” - специалност
”Парково строителс-
тво и озеленяване” и
рисунки от конкурса
„Градинката пред моя
блок”. Всяко училище
се представя с най-
добрите три рисунки,
подбрани и оценени
от вътрешноучили-

Силвия ГЕРОГОРОВА
Да не се допуска

прехвърляне на средс-
тва от бюджета, оп-
ределен за първична-
та извънболнична ме-
дицинска помощ, в
други пера. Тази пром-
яна да залегне в Зако-
на за бюджета на
НЗОК, настояват об-
щопрактикуващите
лекари. Предложение-
то от името на със-
ловната организация
беше представено от
д-р Селиме Карагьозо-
ва по време на обсъж-
дането на средства-
та, определени за
здравеопазване през
2017 г., в ресорната
здравна комисия.

Друго, за което нас-
тояват личните лека-
ри, е в случай на пре-
разход в ПИМП той
да бъде покрит със
средства от резерва
на НЗОК. „В момента
резервът се използва
основно за болници и
за лекарства“, отбел-
яза д-р Карагьозова.
Текстът е залегнал и
в бюджета на касата
за догодина, в който е
разписано, че Надзор-
ният съвет на НЗОК
в срок не по-рано от
31 март 2017 г. може
да вземе решение за
разпределяне на не по-

Джипитата: Парите за ПИМП да
не се прехвърлят в други пера

Св. Кирил и Методий”
и ПГТС ”Арх.Йордан
Миланов” , Регионал-
но управление на об-
разованието и РИОСВ
-Перник. Празникът е
посветен на обявения
от ООН и ЮНЕСКО
Световен ден на деца-
та.

В спортния салон на
Младежкия дом всяко
от основните учили-
ща ще участва с два
отбора. Учениците
ще покажат знания и
умения, свързани с
екологията, природа-

та и околната среда.
Те ще получат любо-
питна информация за
създаването на парка
в Перник и за истори-
чески обекти, свърза-
ни с града ни, ще уча-
стват  в спортни, за-
бавно-познавателни
игри, ековикторина,
творческо ателие, ще
демонстрират твор-
чески усет и креатив-
ност  в изработване
на произведения на
приложното изкус-
тво от отпадъчни
материали.

малко от 90% от
средствата в него за
здравноосигурител-
ните плащания за ле-
карствени продукти,
медицински изделия,
диетични храни и за
болнична медицинска
помощ.

Д-р Карагьозова под-
черта, че са необходи-
ми допълни средства
за ПИМП и припомни,
че на общопрактику-
ващите лекари бяха
вменени допълнител-
ни дейности чрез
„служебния“ рамков
договор. „Към нас
бяха включени и мно-
го диспансерни диаг-
нози, работата се
увеличи, писането съ-
що, а цените останаха
същите“, обясни д-р
Карагьзова, която бе-
ше обявена за най-до-
бър общопрактику-
ващ лекар през 2015
г.

В тази връзка тя
припомни препоръки-
те на Световната
банка и стратегията
2020 средствата за
ПИМП да достигнат
15% от общия бю-
джет до 2020 година.
В бюджета на НЗОК
за тази година те
бяха малко над 6%. „В
момента не можем да
кажем, че сме постиг-

щен кръг. Специална
комисия внимателно
ще разгледа всички
предложения и ще из-
бере едно от тях, кое-
то ще се превърне в
проект.

За да стане празни-
кът по-пъстър и емо-
ционален са осигурени
награди от кметство
„Изток”, Екопак Бъл-
гария АД; РИОСВ, Пер-
ник и фирма „Сани-
Конс Тодорови с-ие”,
Перник. 

нали максимума, но с
оглед на ситуацията
в страната има едно
леко покачване на те-
зи средства“, комен-
тира д-р Карагьзова
във връзка с вчераш-
ното приемане на бю-
джета на НЗОК на
първо четене в ре-
сорната комисия.

Припомняме, в свое
становище по проек-
тобюджета на НЗОК
от НСОПЛБ поискаха
средствата за ПИМП
за 2017 г. да бъдат в
размер на 225 млн. лв.
В крайна сметка прие-
тият от здравната
комисия на първо че-
тене законопроект
заложи 200 млн. по
това перо. Д-р Кара-
гьозова припомни и
позицията на общоп-
рактикуващите лека-
ри относно потреби-
телската такса, а
именно – ако някоя ин-
ституция реши, че
трябва определени
групи да бъдат осво-
бодени от нея, то съ-
щата да покрие този
разход в полза на ос-
вободеното от нея
лице. „Ние от една
страна се водим тър-
говци, а от друга сме
едва ли не спонсори на
държавния бюджет“,
коментира тя.

Учениците ще покажат знания и умения, свързани с екологията и околната среда



Съперник 322 ноември 2016 г.ПАНОРАМА

Преработвателните предприятия
ще получават дървесината от

държавни и горски
територии приоритетно

Силвия ГРИГОРОВА

Дървесината, добивана от държавните
горски територии, които са предоставени
за управление на държавните предприятия
и технитетериториални поделения, ще се
предлага приоритетно на преработватели -
на дървесина. Това е една от премените,
които правителството прие в Наредбата за
условията и реда за възлагане изпълне-
нието на дейностите в горските територии -
държавна и общинска собственост, и за
ползване

на дървесина и недървесни горски про-
дукти.

Ще се въведат общи условия за възлага-
не на дейности за продажба на дървесина.
Те ще бъдат включени в проектодоговори-
те за възлагане на дейности и за продажба
на дървесина, утвърдени от министъра на -
земеделието и храните.

С цел публичност и прозрачност на про-
цедурите за възлагане на дейности в гор-
ските територии - държавна и общинска
собственост, възложителите са задължени
да публикуват и съхраняват за срок от две
години на интернет страниците си всички
документи, свързани с провеждане на про-
цедурите, както и сключените договори и
допълнителни споразумения към тях.

За първи път се дава възможност доку-
ментацията за участие да се получава по
електронен път. Кандидатите няма да зап-
лащат нейнатастойност. Така ще се намали
административната тежест за бизнеса. До-
пуска се продажбата на стояща дървесина
на корен също да се извършва чрез еле-
ктронен търг.

Променя се и начинът за ежегодно актуа-
лизиране на цената на добив и за продаж-
ба на дървесина по сключени дългосрочни
договори.

С приетите изменения се прави стъпка
към задоволяване на потребностите за вът-
решен пазар, както и за постигане на ба-
ланс между държавата и общините, като
собственици на горски територии, и българ-
ските предприемачи, извършващи дейнос-
ти в горите или ползващи дървесина. 

Новият зам-изпълнителен
директор на АСП

е Виктория Тахова
Виктория СТАНКОВА

Виктория Тахова е назначена за замес-
тник-изпълнителен директор на Агенцията
за социално подпомагане от края на мина-
лата седмица. Г-жа Тахова е магистър по
социална педагогика от Югозападния уни-
верситет “Неофит Рилски” в Благоевград.
Започва работа като социален работник
през 1996 г. От 2003 г. досега Тахова бе ди-
ректор на столичната дирекция “Социално
подпомагане” - Възраждане. Била е ръко-
водител на проект “Укрепване капацитета
на АСП” по Оперативната програма „Разви-
тие на човешките ресурси”. 

Èçäàâàò êíèãà àëáóì çà Àïîñòîëà
Днес ще бъде учреден Инициативен комитет, който поема реализацията на идеята

Виктория СТАНКОВА
Перник отново се пре-

върна в снимачна площад-
ка на индийския игрален
филм „Тхала 57  ”. В рамки-
те на два дни, градът бе-
ше обсаден от снимачен
екип и актьорски състав

Индийски екшън снимаха в Перник

Над 113 100 декара с пшеница
са засети вече в областта

Силвия ГРИГОРОВА
113 113 дка в региона са засети с пшени-

ца към 21 ноември, информираха от Облас-
тна дирекция „Земеделие” в Перник. Най-
много площи с жито са засети в землище-
то на община Радомир- 53 560 дка. След-
ват общините: Брезник- 29 123 дка, Пер-
ник- 20 600 дка, Ковачевци- 4000 дка, Зе-
мен- 3 200 дка и Трън- 2 630 дка.

На приключване е сеитбата на есенния
ечемик. До сега в областта с тази култура
са засети  5 295 дка. Най-много ечемик та-
зи година засяха земеделските произво-
дители от Радомир- 3 200 дка. След тях са
стопаните от общините: Брезник-910 дка,
Перник-830 дка и Земен-355 дка. По всич-
ко изглежда, че само земеделците в Кова-
чевци и Трън тази година са се отказали
да сеят есенен ечемик.

Приключи сеитбата на ръж. В областта
тази година единствените, които засяха
100 дка с тази култура са стопаните от Ра-
домир.

Очевидно не се радва на популярност в
нашия регион и тритикалето. Тази година
единствените, които засяха площи с тази
култура бяха стопаните от Радомир-400
дка и в Перник- 230 дка.

Повече, в сравнение с миналата година
са засетите тази година площи с масло-
дайна рапица- 15 040 дка. Най-много рапи-
ца засяпа земеделците от община  Радо-
мир- 6 650 дка. След тях са общините:
Брезник- 3 650 дка, Трън- 3 220 дка, Пер-
ник- 1 320 дка и Ковачевци -200 дка. Тази
година само стопаните от Земен се отказа-
ха от рапицата.

Според агроспециалистите, есенната
кампания в областта  върви с нормални за
този период на годината темпове. С прик-
лючването на прибирането на реколтата от
пролетните култури и освобождаването на
площите от тях, есенната кампания ще се
форсира, за да приключи във възможно
най-благоприятните за региона агротехни-
чески срокове.

за заснемането на продук-
цията. Снимките на фил-
ма  бяха в единствения
подземен минен музей на
Балканския полуостров,
който се намира в Перник.
Действието на филма се
развива в България и в Ин-

В инициативния ко-
митет ще влязат ав-
торитетни и знакови
личности, а идеята за
създаването му е иде-
я на известния исто-
рик проф. Пламен Ми-
тев. В писмо до кмета
д-р Вяра Церовска
той описва своята
цел за изправянето на
един исторически
пропуск, съществен
за националното ни
самосъзнание и об-
щоевропейската иде-
нтичност.

„Изписаното и го-
вореното за една от
най-светлите личнос-
ти в пантеона на на-
ционалното ни дос-
тойнство – тази на
йеродякон Игнатий /
Васил Кунчев – Лев-
ски/ е доста много.
Посветени са немалко
паметници на него,
но цялостно хармо-
нично завършено обо-
бщение на този колос
на българската ду-
ховност и емоционал-
на същност липсва –
по исторически и по-
литически причини“,
пише в писмото до
кмета. В него се по-
сочва, че вече е наме-

рен един жизнен бъл-
гарски дух в лицето
на художника Алексан-
дър Стефанов, който
безсребрено и чисто
духовно през целия си
житейски път е
вървял в единение с
чистия и морално бе-
зукорен Апостол.
През цялото време
творецът е събирал
с много труд и морал-
но упорство оцелели-
те следи за него – пи-
сани, рисувани, извая-
ни в камък и бронз от
признателни потом-
ци .

„Като видяхме него-
вия тематичен труд,
обхванал в 500 стра-
ници наследство за
Апостола, пожелахме
да дадем пример и ос-
тавим за поколения-
та нещо, което да
пълни с преклонение и
синовна гордост дни-
те им”, се посочва
още в писмото.

Инициативният ко-
митет ще спомогне
за предаването на ис-
торическото наследс-
тво в един завършен,
но жив прочит за жи-
вота, делото и па-
метта на Апостола.

Виктория СТАНКОВА
Инициативен коми-

тет за издаването на
книга-албум, посвете-
на на Васил Левски, ще
бъде учреден в Пер-
ник под патронажа на
кмета на д-р Вяра Це-
ровска.  Автор на кни-
гата е известният
български художник
Александър Стефа-
нов, а издаването й е
по повод 180 години
от рождението на
Апостола.  Събитие-
то ще се състои на 22
ноември от 11.30 часа
в Конферентната за-
ла на Двореца на кул-
турата.

дия. Продукцията е игра-
лен екшън с елементи на
любовна драма. В „Тхала
57 “ участва известният
актьор Аджит Кумар, кой-
то е в топ 5 на индийска-
та класация. В него се сни-
мат още словашки  и сръб-
ски актьори. Сред уча-
стниците е и Башар Рахал,
който изпълнява ролята
на  руски генерал. У нас ин-
дийската мегапродукция
се снима в няколко българ-
ски града. Сред тях са Со-
фия, Сапарева баня и Плов-
див. Боливудската продук-
ция ще бъде снимана 30
дни в страната, а премие-
рата й ще бъде догодина. 

Три месеца затвор за пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Районният съд в Брезник одобри споразумение, сключено между Районна прокурату-
ра – Брезник и подсъдимия С.С. за извършено от него престъпление по чл. 343б, ал. 2 от
НК. На 7-ми юли тази година, въпреки наложената забрана да шофира, на третокласен
път между селата Извор и Режанци, той управлявал автомобил „Фолксваген“ след упо-
треба на алкохол, установено по надлежния ред.

Подсъдимият ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца в
затвор и за една година ще бъде с отнето право да управлява моторно превозно средс-
тво.

Поредна кражба на кабели
Любомира ПЕЛОВА

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Перник вчера съобщиха за поред-
ната кражба на кабели, извършена в областния град. Сигналът в полицията е подаден в
края на миналата седмица, когато от шахта в района на квартал „Твърди ливади“ били
отрязани и откраднати около 60 метра електрически проводници. Органите на реда пред-
приели заградителни и оперативно-издирвателни действия, които бързо дали резултат –
кабелите били намерени близо до река Струма, която минава през жилищната зона.
Продължава работата по издирване на извършителите.
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Çàêîíîïðîåêò çà ìàæîðèòàðíèÿ âîò â ÍÑ
Внесоха го омбудсманът Мая Манолова и хора от Инициативния комитет

Любомира ПЕЛОВА
Омбудсманът на

България Мая Мано-
лова и представите-
ли на инициативния
комитет за органи-
зиране на референ-
дума вчера внесоха в
парламента предло-

жение за промени в
Изборния кодекс. Те
предвиждат изцяло
мажоритарна изби-
рателна система с
240 едномандатни
райони, 9 от тях - в
чужбина. В проекта
се предлага право за

гласуване по райони
да имат онези бъл-
гарски граждани,
които са живели в
тях през последните
6 месеца.

Според Манолова
това се налага, за да
се избегне изкрив-
яване на резултати-
те.

В мотивите на ом-
будсмана се казва, че
този резултат е по-
казал "по безспорен
начин" каква е вол-
ята на българския
народ, независимо че
в допитването взеха
участие 12 000 изби-
ратели по-малко от
необходимото, за да
имат решенията за-
дължителен харак-
тер.

"На националния
референдум над 2.5
млн. граждани гласу-

ваха за въвеждане на
изцяло мажоритарна
изборна система с
абсолютно мнозинс-
тво в два тура.
След внушителната
подкрепа, аз смятам,
че той е задължите-
лен за институции-
те и политиците.
Подготвих този за-
конопроект, за да
защитя волята на
гражданите, защото
те не могат сами да
го напишат. Очаква-
м партиите да вне-
сат свои законоп-
роекти, за да се
приемат най-добри-
те текстове, защо-
то този не е съвър-
шен, надявам се да
послужи за основа",
каза Манолова пред
журналисти. Нацио-
налният омбудсман
подчерта, че има

права на косвена за-
конодателна инициа-
тива - да направи
предложение, което
е в защита на бъл-
гарските граждани.

Заедно с Манолова
бяха двама от сцена-
ристите на "Шоуто
на Слави", което
инициира референ-
дума - Тошко Йорда-
нов и Иво Сирома-
хов, както и журна-
листът Валери Най-
денов и социологът
Мира Радева, които
подкрепят мажори-
тарните избори.

Двете най-големи
партии в Народно-
то събрание - ГЕРБ и
БСП, обявиха ведна-
га след допитване-
то, че ще подкрепят
решенията от него,
тъй като такава е
волята на народа.

Какво представлява
мажоритарният вот?

Любомира ПЕЛОВА
Новият парламент най-вероятно ще

бъде избран и по нови правила. В пар-
ламента вече се оформя съгласие за
мажоритарен вот. Все още обаче депу-
татите умуват до каква степен избира-
телите сами ще редят партийните листи.
Какви са вариантите?

Първият вариант е както го зададоха
инициаторите на референдума - мажо-
ритарна система с абсолютно мнозинс-
тво в два тура - тогава страната се раз-
деля на 240 района - колкото са и депу-
татите. И за всеки район битката е от-
делна. А печеливш е този, който спече-
ли поне половината от подкрепата на
гласувалите. Така обаче на втория тур
остават максимум двама. Така обаче
много от хората ще останат непредста-
вени в парламента, смятат политолози-
те. "Когато кажем абсолютно мнозинс-
тво означава, че малко повече от поло-
вината гласове ще лишат от представи-
телност другата половина", казва поли-
тологът гл. ас. Димитър Димитров.

Големият въпрос тогава е кой ще на-
чертае районите, защото от това до гол-
яма степен ще се определи и изхода на
изборите. Пита се още възможен ли е
парламент с толкова много играчи, кои-
то нямат нищо общо помежду си. И ще
се превърнат ли те в златен пръст?

"Законодателството се превръща в
една сергия", на мнение е политологът
гл. ас. Димитър Димитров. "Изцяло са
забравени българите в чужбина -
трябва да има избирателен район за
българите в чужбина, какъвто досега
няма", добавя политологът проф. Анна
Кръстева.

Ако големите играчи преодолеят мес-
тните, тогава изходът може и да е ста-
билност.

"Победителите взимат голям бонус -
това осигурява стабилно управление -
малките партии, така да се каже, не им
се мотаят в краката, не им се налага да
правят коалиции", каза Анна Кръстева.

Вторият вариант - на преференция, е
вече познат ни от предишни избори.
Тук кандидатът, който получи повече
индивидуална подкрепа, може да зад-
мине подредените от партийните цен-
трали кандидати.

"Има очевидно желание в български-
те граждани за мажоритарност и пре-
ференцията е такъв вид мажоритар-
ност", казва политологът проф. Анна
Кръстева.

Вариант три е свързан с така нарече-
ните отворени листи - при тях избирате-
лите сами определят реда на кандида-
тите, които партиите ни предлагат.

Отворените листи са още по-демокра-
тичен и по-мажоритарен елемент в про-
порционалната система. Гражданите са
напълно свободни те да аранжират кан-
дидатите си и в много краен вариант те
се подкрепят според реалния брой гла-
сове, които са получили, смятат полито-
лози.

Вариант четири е свързан със смесе-
на мажоритарна система, каквато съ-
ществува в Германия. Тук половината
от кандидатите ги редят партийните
централи, а другата половина избирате-
лите - с преференции. Смесената мажо-
ритарна система удовлетворява това
желание на гражданите от една страна
да посочат мажоритарен глас - с единия
глас го посочват, а с другия - посочват
партията - няма ангажимент да е от пар-
тията. Това е добър вариант при този
глад за мажоритарност, е мнението на
проф. Анна Кръстева. Избори при тези
правила ще са и много по-скъпи и труд-
ни за организация, смятат експертите.

Крайната дума отново е в депутатите.
За да определят правилата, по които
следващите ще заемат местата им. "С
мажоритарната система се децентра-
лизира политическият живот на Бълга-
рия до нивото на кметски избори",
смята социологът проф. Огнян Минчев.

Четенето е в основата на умственото
израстване на децата
Виктория СТАНКОВА

Четенето е в основата и на грамотнос-
тта и умственото израстване на децата,
коментират библиотекари. "Книгата раз-
вива у децата умствена и емоционална
интелигентност. Затова досегът до нея
трябва да бъде още в бебешка възраст.
С красивите си илюстрации и прекрасни
истории детската книга създава усло-
вие за емоционално развитие на дете-
то", отбелязва Детелина Еврева. По ду-
мите им децата са привлечени от весе-
лите и смешни истории, от тънките бога-
то илюстрирани книжки с малко текст.
Искат да четат модерни приказки и ис-
тории и да се чувстват възрастни. Не
обичат да бъдат подценявани. На детето
трябва да се дават таблети и други нови
технологии от 13-14-годишна възраст,
когато е станал устойчив читател. Кога-
то предлагаш на детето електронен че-
тец, то не може да усети книгата. Факт
е, че губи концентрация", отбелязва
библиотекарят. "Сегашните деца са по-
хиперактивни, по-различни, просто са
друго поколение. Новите технологии
пречат за израстването и концентрация-
та на децата", смятат библиотекарите.
Според експертите на детето трябва да
се дават таблети и други нови техноло-
гии от 13-14-годишна възраст, когато то
е станало устойчив читател, т. е. май-
стор на четенето - не се замисля за го-
лемината и дебелината на книгата, а за
историята в нея.

"Когато то вижда родителите си да че-
тат, когато от бебешка възраст се за-
познава с книгата, когато получава като
подаръци книжки, тогава в него се въз-
питава влечение към четенето. Започва
да изпитва интерес и да разбира букви-
те. Много често децата сами се науча-
ват да четат, защото са проявявали ин-
терес към книгата", считат експертите.
Важно е също детето трябва само да си
избира книга. "Има тенденция родите-
лите да налагат мнението си какво да
четат децата. Тук няма забранени книги
и най-добре е детето да се остави само
да си я избере. Така то поема отговор-
ност. Повечето родители искат децата
им да прочетат това, което те са чели
като малки. Те обаче имат други люби-
ми книги, тяхна си класика", коментират
специалистите.

Все повече студенти искат
да стават инженери
Виктория СТАНКОВА

Намалява броят на
студентите в направ-
ления икономика, пра-
во и администрация и
се увеличават учащи-
те се в инженерните
специалности. Рефор-
мите започват да да-
ват резултат. Това ка-
за министърът на об-
разованието и наука-
та в оставка Меглена
Кунева на пресконфе-
ренция по повод шес-
то издание на рейтин-
гова система на вис-
шите училища.

Идеята на Минис-
терството на образо-
ванието и науката е
тази система да се
разшири, тъй като
именно тя дава откри-
тост, прозрачност и
много добра информи-
раност на кандидат-
студентите. Рейтин-
говата система сравн-
ява представянето на
51 висши училища в
рамките на 52 профе-
сионални направления
на основата на десет-
ки показатели, измер-
ващи различни аспек-
ти на научния процес.

Кунева изказа спе-
циална благодарност
на НОИ и Национална-
та агенция по оце-
няване и акредитация,
които имат специален
принос в нея, както и
на всички ВУЗ-ове,
включили се ентусиа-
зирано в оценката. Та-
ка се оказва, че сту-
дентите вместо об-
щите специалности
започват да се насоч-
ват към инженерните,

които се връзват с
новото ниво на индус-
триализация в ЕС.

Меглена Кунева из-
тъкна, че безработи-
цата при висшистите
пада на 3,38%. Според
обновените данни в
системата за 2016 г.
средният осигурите-
лен доход на завърши-
лите българските вис-
ши училища през пос-
ледните пет години
нараства от 925 лв. на
1020 лв. през 2016 г.
Делът на наетите
висшисти, които през
първите пет години
след завършването си
са заели позиция на
трудовия пазар, за
която се изисква
съответната образо-
вателна степен - вис-
ше образование, се
увеличават от 46,54%
на 47,34%.

Най-високи доходи
получават завършили-
те професионални
направления - Инфор-
матика и компютърни
науки, Проучване и до-
бив на полезни изко-
паеми, Фармация, Ме-
дицина, Електротехни-
ка, електроника и ав-
томатика.

Завършилите ин-
форматика в Софий-
ския университет и
администрация и уп-
равление в Американ-
ския университет в
Благоевград се отли-
чават със среден месе-
чен облагаем доход от
3000 лева.

Софийският универ-
ситет "Св. Климент
Охридски", Медицин-

ският университет и
Химико-технологич-
ният университет са
трите висши училища
с най-висок индекс на
цитиране на научните
им публикации. Освен
това Алма Матер зае-
ма лидерски позиции в
21 от 25 професионал-
ни направления, с кои-
то участва в класа-
цията. Техническият
университет заема
водещо място в 6 от
9 професионални нап-
равления, застъпени в
него. Медицинският
университет в София
пък е първи и в петте
професионални нап-
равления, в които
предлага обучение.

Меглена Кунева ко-
ментира, че всяка го-
дина над 50 000 канди-
дат-студенти са из-
правени пред избора
за ВУЗ, който по думи-
те й предопределя по-
соката на професио-
налния живот на мла-
дите. Тя определи рей-
тинговата система
като ключов фактор
за подобряване
структурата и ефе-
ктивността на вис-
шето образование. С
нея ВУЗ-овете също
могат да определят
кои са техните силни
специалности, което
ще спомогне цялос-
тния процес на пови-
шаване на качество-
то на висшето обра-
зование, за което
предвиденото финан-
сиране до 2020 г.
трябва да се увелича-
ва.



1. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.
2. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.
3. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне
4. Двустаен, Мошино, ет. 8, за ремонт - по договаряне
5. Двустаен, Изток, тх., среден, ет. 2 - 36 500 лв.
6. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.
7. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
8. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.
9. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро
10. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
     на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.
16. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне
17. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м
18. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
19. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
20. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
21. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м
22. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен- по договаряне

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Албените, полуобзаведен, ет. 3 - 220 лв.
2. Гараж, ул. Кракра, ТЕЦ, вода - 60лв

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР. СМИРНЕНСКИ, ЕТ. 2, ТХ. - 6 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 34 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 45 000 ЛВ
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 46 000 ЛВ
5. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ПРЕХОД, 3 ТЕР. - 43 000 ЛВ
6. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР - 48 000 ЛВ.
7. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, КРАСНО СЕЛО, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
10. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 60 000 ЛВ.
11. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 64 000 ЕВРО
12. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55 КВ.М, ДВОР 330 КВ.М - 26 500 ЛВ.
2. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 680 КВ.М - 43 000 ЕВРО
3. С.ТУДЕНА, 2Т., РЗП: 70 КВ.М, ДВОР: 670 КВ.М - 83 000 ЛВ.
4. ГР. ЗЕМЕН, 1 ЕТ., ЗП: 45 КВ.М, ДВОР: 480 КВ.М - 24 500 ЛВ.
5. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М, ДВОР: 741КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ - 96 000 ЛВ.
6.  С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 25 000 ЛВ.
7.С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
8. С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 1 ЕТ., ЗП: 50 КВ.М, ДВОР: 800 КВ.М - 22 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 23 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300 КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000 КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М, ЗП: 80 КВ.М, ОТЛИЧНА - 80 000 ЕВРО
13. УПИ 1 090 КВ.М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530 ЛВ.
14. УПИ 605 КВ.М, С. ДИВОТИНО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 8 000 ЛВ.
15. УПИ 800 КВ.М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
16. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665 КВ.М - 16 000 ЛВ.
17. УПИ, 557КВ.М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ   - 8 500 ЛВ.
18. УПИ 1 200КВ.М; 876 КВ.М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ - 30 ЛВ./КВ.М
19. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
20. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
21. УПИ 2 148 КВ.М; 4 322 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27Е/КВ.М
22. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
23. УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40Е/КВ.М
24. УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
25. УПИ 1 930 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
26. УПИ 1 100 КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Рекламно  приложение

Вторник, 22 ноември 2016 г., брой 221 /6076/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29
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КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООДАгенцията е създадена през 1994 г.

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

ПРОДАВА:
1. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
2. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, 72 кв.м, ет. 9/14, 2 тераси, таван - 42 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 36 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6, тераса, ПВЦ - 32 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
9. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
10. Етаж от къща, Могиличе, 100 кв.м, ет. 1, мазе, таван, гараж, дв. 240 кв.м - 66 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
11. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
13. Вила, с. Рударци, 2 етажа, тухла, плоча, РЗП: 100 кв.м, двор 585 кв.м - 42 000 евро
14. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
15. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
16. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
17. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.
18. Парцел, на Е79, 7 576 кв.м, с лице 60 м към Е79, има газопровод - 35 евро/кв.м

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 700 лв.
2. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ПВЦ, обзаведен - 200 лв.

0888/222 656
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м,
обзавеждане, лукс, ет. 1 - 35 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 68 кв.м., ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ, 2 тер.,
ПВЦ, подобрения - 73 000 лв.
4. Двустаен, при гаров район , ет. 2, тер, нов- 31 000 евро
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13,
ТЕЦ, тер., с обзавеждане - 33 000 лв.
6. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер.- 31 500 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.- 71 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 3, нов, лукс,
2 тер., саниран - 44 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 4, лукс - 55 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс- 78 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс,
с отделен вход 173 кв.м - 67 000 евро
13. Етажи от къщи, Клепало, Варош,
над Автогарата, Байкушева - от 37 000 до 55 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м- 45 000 лв.
15. Вила, Рударци, дв. 400 кв.м, 2 ет.,
ЗП: 36 кв.м, кв. Кало - 49 700 евро
16. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро
17 Магазин, Пашов, 40 кв.м,
с оборудване, акт 16 - 32 000 евро
18. Търговски обект, Изток, топ-място,
тх., ЗП: 66 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 75 кв.м - 1 800 лв.
2. Магазин, Ид.ц., 140 кв.м - 1 500 лв.
3. Магазин, Изток, 100 кв.м, 2 ет., лукс - 850 лв.
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ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 28 000 лв.

3. Гарсониера, Площада, ет. 3, ТЕЦ, южна, тер. - 54 000 лв.

4. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

5. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 39 000 лв.

6. Тристаен, Площада, ет. 4, 90 кв.м, ТЕЦ, ПВЦ - 39 000 евро

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

8. Тристаен, РЦ, тх./пл., тераси, без ТЕЦ - 49 000 евро

9. Тристаен, кв. Бела вода, 86 кв.м, ет. 2 тер., мазе, таван- 32 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м, лок.от. - 60 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

12. Къща, с. Кралев дол, РЗП: 150 кв.м,

дв. 500 кв.м, два гаража - 60 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 1, над партер, в добро състояние - 21 500 евро

2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.

3. Двусатен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, добър вид - 33 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, ет. 8, 2 тер., ТЕЦ, подобрения - 34 500 лв.

5. Къща, Ид.ц, 2 ет., пл., за ремонт - 52 000 евро

6. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

7. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.

8. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  

1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.

2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.

3. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.

5. Апартаменти,във всички райони на Перник 

6. Къщи, в Перник и региона.  

7. Парцели за жилищно строителство. 

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

088/8215 130, 076/60 13 38

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

+  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
сутерен, 2 ет., тавански етаж, гараж,
РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак,
сутерен, 2 ет., и таван - 53 000 лв.
4. Къщи, над Автогарата- 45 000 лв.; 55 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж,
парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино,
 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Пригаров район,
52 кв.м, ид. част от парцел - 12 000 лв.
10. Къща, с. Ковачевци, нова,
РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв. 600 кв.м - 62 000 лв.
11. Къща, Долни Раковец, дв. 2 дка- 26 000 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 кв.м- 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата,
435 кв.м - 11 000 евро
14. Местност, зад Шамака,
ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
15. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
16. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
стара къща, ток, вода - 20 000 лв.
17. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град,
общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Мещица, 600 кв.м,
под борова гора - 13 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка,
земеделска земя с къща - 13 000 евро
21. Кв.Кристал, имот,
12 200 кв.м, урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр - 120 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Радомир,
Арката, необз. - 60 лв.
3. Помещение, за бизнес,
ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Димова махала, кафе
аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
3. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 28 300 лв.
5. Радомир, кв. Гърляница,
ет. 2, и преустройство - 13 500 лв.
6. Радомир, Гърляница,
ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
7. кв. Тракия, лукс, ремонт- по договаряне
8. Радомир, Арката, ет. 8, 47 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
2. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ- 36 000 лв.
3. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/,
ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
5. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8- 36 000 лв.
6. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8
/не последен/ - 24 000 евро
8. Изток, ет. 8, ТЕЦ, среден- 26 000 лв.
9. Изток ет., 7, панел, ремонт с обз. 50 000 лв.
10. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2, тераса- 17 000лв.
11. Радомир, жк. Тракия,
с подобрения, ет. 2 - 23 000 лв.
12. Радомир, кв. Гърляница,
ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
13. Радомир, Арката, ет. 6,
две изложения - 17 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
по договаряне за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, лукс, ремонт- 82 000 лв.
4. Пашов, ет. 1, непрех.,
ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
5. Радомир, Арката, ет. 5  17 000 лв.
6. Радомир, кв. Мечта ет. 6,
100 кв.м, асансьор - 19 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут.

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити
* Луксозни гарсониери, СЦ, ет. 2, ет. 1 - 20 000 евро; 33 000 лв.
* Гарсониери, Тева, ет. 8, ет. 3, ет. 6 - 18 500 лв.; 22 600 лв.; 21 000 лв.
* Гарсониери, Изток, ет. 5 - 23 000 лв.; ет. 8 асансьор, рем покрив- 24 500 лв.
* Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар - 14 000 лв.
* Двустайни, Център, ет. 2, ет. 4 - 40 000 лв.; 42 000 лв.
* Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад- 27 000 лв.; 41 000 лв.
* Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел - 35 000 лв; 24 000 лв.
* Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт - 27 000 лв.; 26 000 лв.
* Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5- 23 000 евро; 39 000 лв.
* Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6 - 30 000 лв.; 32 000 лв.
* Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 2 - 40 000 лв.; 31 500 лв.
* Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2 - 65 000 лв.
* Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар - 55 000 лв.
* Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел - 55 000 лв.
* Тристаен, Пашов, непреходен, ет. 3,
изток/запад, спешно, коментар - 40 000 лв.
* Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1 - 30 000 лв.; 27 000 лв.
* Тристаен, Мошино, ет. 4, ново строителство - 50 000 лв.
* Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор 300 кв.м - 48 000 евро
* Къща до болницата сут. + 2 етажа,
тухла, плоча, коментар - 55 000 лв.
* Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
в 1 двор, 640 кв.м, коментар - 40 000 лв.
* Къщи, Драгичево - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
* Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м - 10 000 евро
* УПИ, Дивотино, центъра, 900 кв.м; 800 кв.м - 20 лв./кв.м
НАЕМ: Офиси, СЦ, ет. 3, ет. 2 - 90 лв.; 120 лв.
НАЕМ: Гарсониери, Център, ет. 2, ет. 4, напълно обзаведени - 200 лв.; 300 лв.
НАЕМ: Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.
НАЕМ: Луксозен, Двустаен, ИЦ, ет. 3, напълно обзаведен - 300 лв.
НАЕМ: Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ЕПК - 200 лв.

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Давам под
наем:

Помещение на 2
етажа, топ- място,
кв. Изток, подходящо
за търговска
дейност, куриерски
услиги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия

икономически техникум)

v автомивка външно и

вътрешно

v пране на килими

v денонощно охраняем

паркинг

тел.0893/37 20 40

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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С Ъ О Б Щ А В А
на засегнатото население, че има инвестиционно

предложение за “Изграждане на водовземно
съоръжение - сондажен тръбен кладенец за добив
на подземни води, в ПИ №031205 в землището на
с. Богданов дол монтиране на система за капково

напояване на кайсиеви и сливови овощни
насаждения”

Мирослава Кирилова, тел. 0894 466 866
гр. Перник, ул. “Юрий Гагарин”, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 47

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Перник, ул.
“Бл. Гебрев”, № 15, ет. 1, email: riew_pernik@abv.bg

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

1. 1.Гарсониера, Радомир,
Център, до Поликлиниката, ет:
3, средна, юг, с подобрения -

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

1. Купува веднага, гарсо-
ниера и двустаен, в Изток
или Бучински път

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

лок.от. - 60 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

1. Къща, център, 70 кв.м, дв. 212 кв.м, гараж
- 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата, 90 кв.м,

гараж, вътрешен санитарен възел - 40 000 лв.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ - 28 000 лв.

2. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ - 29 300 лв.

3. Изток, ет. 7, панел, ПВЦ, ТЕЦ - 31 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35000 лв.

2. Изток, ул. Ю. Гагарин,

ет. 7, панел, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

3. Изток, ет. 8, панел, ТЕЦ,

ПВЦ, тер. подобрения - 36 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, непреходен,

подобрения, тер. - 44 800 лв.

2. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

тер, след ремонт - 42 500 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., РЗП: 140 ПВЦ,

гараж, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

ПВЦ, гараж, дв. 850 кв.м - 60 000 лв.

3. Църква, тх. пл, на 2 ет.,

РЗП: 144 кв.м, дв 630 кв.м ъглов - 80 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:

1. УПИ, кв. Мошино, 660 кв.м, канализация - 28 000 лв.

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/

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място, РЗП: 132 кв.м.,

на 2 ет., ново стройтелство, в
съседство с парково пространство

- тел. 0887/884 095;
0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237 ул. Карл Маркс-2/А  /пресечката на  ул.Благой Гебрев, към канала/

Тел.:  0894 855 050

1. Гарсониера, Център - до 40 000 лв.

2. Двустаен Център - до 50 000 лв.

3. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

Фолклорна формация
“Байрактаре”

- Уроци по народни танци
  за всички възрасти
- Уроци по народни песни
- Словесен фолклор

Във физкултурния салон на
Строителния техникум, кв. Мошино
Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561

Собственик
продава:

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

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

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ -

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

НАБИРА
ДОБРОВОЛЦИ
 ЗА ПЕРНИК И ОБЛАСТТА.

тел: 0896839356;
028435356; 024200057

ФИРМА ТЪРСИ

ДА НАЗНАЧИ
ШОФЬОР, КАТ. “С” +”Е “,

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ

-  ТЕЛ. 0878/260 083

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-

охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633



Давам под наем луксозни помещения,
за офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирненски -
тел. 0988 953 050; 0888 137 885

Отдавам апартамент под наем. Пер-
ник, ул. "Струма" № 6, тухла, среден,
южен, две южни облицовани тераси.
баня с тоалетна, втора баня .230 лв/ ме-
сец Тел. 0888 692 426

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел -
0888/952 264

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

Търси да назначи барманка за нощна
смяна, може и пенсионерка - тел. 0896
820 636

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

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50
32 37

Търся момиче за работа с компютър-
на грамотност владеща Corel Draw 9
тел. 0898 611444
Фирма набира охранители, за обект в

кв. Изток - тел. 0887 507 247

Продавам камина с дърва с водна
риза, един сеозн ползвана - 150 лв.
гр. Перник. Тел. 0896 039 494
Продавам дъмбел с черни

дискове,  регулируеми тежести 15
кг., използван, запазен - 25 лв. Тел.
0899838800
Продавам използван маслен

радиатор Tesy Promotec CB 3014 -
3000 W, за  58-63 m3 обем - 90 лв.
Тел.: 0899838800

Продавам Автомобил рено с из-
рядни документи, платен пътен данък
(без гражданска отговорност), много
икономичен - 4/100 (956 куб. см.), на-
пълно обслужен.  Тел. 0898615588,
0886970812

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

Търся да закупя гарсониера, Разш.
Център, с тец, тел. 0898 58 48 00
Продавам Еднофамилна къща с три

спални, разположена в луксозния и
реномиран комплекс от затворен тип
Делта Хил . Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въз-
дух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредс-
твом автомагистрала Люлин тел.0882
817 442

Продавам парцел 3 960 кв.м, в Зе-
лениград, след Трън, в регулация, с
нотариален акт. Разрешение за
строителство, цена по договаряне -
тел.  0899 252 997; 0896 050 622

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти) и депо-
зит за един наем за магазина.Тел:098
613 4789

Продавам Тристаен апартамент,
Перник, Център Светло и просторно
жилище с панорама две спални,
дневна с трапезария на две нива,
кът за мека мебел и място за тра-
пезната част, кухненски бокс - тел
0888 11 22 00

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

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

Продавам  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Давам под наем магазин на
Софийско шосе 90, 24 кв.м - тел. 0888
839 423

работа

наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 22 ноември 2016 г. ИМОТИ

автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

разни

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2

от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с
Решение № 344 от 27.10.2016г. на Общински съвет-Перник е
одобрено представеното техническо задание и се дава
разрешение за изработване на проект за подробен
устройствен план-план за регулация и план за застрояване /
ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 55871.502.754
по кадастралната карта на гр. Перник, попадащи в терен
“Залесителен пояс” по плана на гр. Перник, кв. “Варош и
Табана”, като:

1. С план за регулация поземлен имот с идентификатор
55871.502.754 по кадастралната карта на гр.Перник, местност
“Багова” се урегулира по имотни граници в УПИ ²-502.754 и се
отрежда “За транспортна инфраструктура”. Образува се нов
квартал 715.

2. С план за застрояване се определя зона за свободно
застрояване в новообразуваният УПИ I-502.754 и се отрежда “За
транспортна инфраструктура” с начин на застрояване-свободно и с
показатели за нискоетажно застрояване. Потвърждава се
съществуващата сграда.

Решение № 344 от 27.10.2016г. на Общински съвет-Перник се
намира в сградата на общинската администрация гр.Перник,
пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не
подлежат на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник  на основание чл.124б, ал.2 от

ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с
Решение № 343 от 27.10.2016г. на Общински съвет-Перник е
разрешена поправка на Решение № 301 от 20.09.2016 г. на
Общински съвет-Перник, като поземлен имот 55871.221.101-
трайно предназначение: земеделска, навсякъде в текста да се
чете поземлен имот с идентификатор 55871.222.101-трайно
предназначение: земеделска.

Решение № 343 от 27.10.2016г. на Общински съвет-Перник се
намира в сградата на общинската администрация гр.Перник,
пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не
подлежат на оспорване.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК

О Б Я В Я В А
Със Заповед №425/14.11.2016 г. на Административния ръководи-

тел-
Председател на съда Конкурс за една свободна щатна бройка

за длъжността  "Системен администратор" в Районен съд-
Перник.

Необходими документи: Писмено заявление, което кандидати-
те подават лично или чрез пълномощник, изрично упълномощен,
с нотариална заверка на подписа; Подробна автобиография; Дек-
ларация от кандидата по чл.136, ал.2 т.1 от ПАС, че е пълнолетен
български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъ-
ждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от
свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
Декларация от кандидата за обстоятелствата по чл. 132 от ПАС, във
връзка с чл.107а, ал.1 от КТ, а именно, че: Кандидатът не се намира
в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина
по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително или по сватовство до четвърта степен вклю-
чително; Не е едноличен търговец, неограничено отговорен съд-
ружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощ-
ник, търговски представител, прокурист, търговски посредник,
ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол
на търговско дружество или кооперация; Не е съветник в общин-
ски съвет- Перник; Не заема ръководна или контролна длъжност
на национално равнище в полит.партия- тази забрана не се отнася
за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите
към тях; Копия от документи за придобита образователно-квали-
фикационна степен; Копия от документите, удостоверяващи про-
дължителността на професионалния опит и трудовия стаж; Свиде-
телство за съдимост; Медицинско свидетелство; медицинско удо-
стоверение, че лицето не се води на учет и е психично здраво;
Препоръки от предишни работодатели /по желание на кандидата/;

Минимални и специфични изисквания за длъжността: Образова-
ние - висше-бакалавър, с компютърна квалификация, най-малко
три години общ трудов стаж, опит в работа с приложен софтуер;
инсталиране на MS Windows; офис приложения: MS Office; Net-
working: ТСР /²Р базирани мрежи.

Минимален размер на основната заплата за длъжността - 1106 ле-
ва.

Подробна информация за начина на провеждане на конкурса е
обявена в сградата на Съдебната палата, където ще се обявяват
списъците и други съобщения във връзка с конкурса и на интернет
страницата на РС- Перник.

Образец на декларациите е публикуван на интернет страницата
на РС-Перник в рубриката "Примерни образци на документи".

Място и срок за подаване на документите: Документите да се
приемат в  Районен съд - Перник, стая №102, с входящ номер и да-
та всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа, считано от
21.11.2016г. до 21.12.2016г. включително.
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Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма

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

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 21 – 27 ноември 2016 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,
върху които са извършвани планирани  дейности.

Пернишка област
Община Брезник    
На 23.11.2016 г. /09:00 - 15:30 ч./ - Видрица Видрица Парцел

VII-94В, кв. 17
Община Земен    
На 22.11.2016 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Земен Гоце Делчев 1, 10, 12,

2, 5, 6, 7, 9, 9; Груйова 10, 12, 14, 14 А, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Д-р Г. М. Димитров 1, 2, 4, 6; Земенски Манастир
70; Земенско Кале. 32, . 32А, . 35, . 36, . 37, . 40, . 41, . 42, . 43, . 46, . 47, .
48, . 49, . 50, . 51, . 52, . 53, . 54, . 55, . 56, . 57, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 41,
44, 53; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8; Риша. 5; Симеон.
1, . 2, 4; Хан Тервел 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9

Община Перник    
На 22.11.2016 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Перник 104 5; 105 17; 14-та 10,

12, 12А, 8, 8А; 15-та 10; 16-та 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46,
48, 5, 50, 6, 6А, 7, 8, 8, 9; 17-та 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 2, 20, 21, 22, 24, 24, 24А, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 7А, 8,
9; 1-ва 21, 23, 25, 30, 30А, 30Б, 32А, 34, 34А, 36, 38; Епископ Киприян
2; кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 Павликени 33; Пирдоп
1; Радина Чешма Вила, . 11, 11, 12, 15, 16, 17Б, 18, 18Б, 2, 3, 7, 9, Вила,
. 27, 1/18, 15, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 42 Къща, 43,
44, 5; Радина Чешма Имот 611-406 Рудничар

На 22.11.2016 г. /08:30 - 10:30 ч./ - Перник 104 5; 105 17; 14-та 10,
12, 12А, 8, 8А; 15-та 10; 16-та 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46,
48, 5, 50, 6, 6А, 7, 8, 8, 9; 17-та 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 2, 20, 21, 22, 24, 24, 24А, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 7А, 8,
9; 1-ва 21, 23, 25, 30, 30А, 30Б, 32А, 34, 34А, 36, 38; Епископ Киприян
2; кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 Павликени 33; Пирдоп
1; Радина Чешма Вила, . 11, 11, 12, 15, 16, 17Б, 18, 18Б, 2, 3, 7, 9, Вила,
. 27, 1/18, 15, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 42 Къща, 43,
44, 5; Радина Чешма Имот 611-406 Рудничар

На 22.11.2016 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Перник 603 12; Балканджи
Йово 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25Б, 27, 28, 29, 8; Велчова
Завера 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Димова Махала Стадион; Жк. Тева, ПИ 725.
25 кв. Тева, УПИ XI, кв. 193 Крали Марко 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26;
Крушовска Република 14; Освобождение 1, 1, 1, 10, 11, 11, 12, 13, 14,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Парижка Комуна 2; Петко Ефтимов 1, 11, 13, 15, 15А,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9; Радомирска Република 12;
Република 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 22, 24, 24, 25, 26,
28, 3, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 7, 7Г, 8, 9; Сини Вир 5, УПИ
VI-2610 Кв 601, Газостанция, 1, 4, 1, 10, 16, 18, 1А, 1В, 6А; Съединение
12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 8; Тева Бл, бл. 100, 94,
95, 96, 97, 98, 99, бл. 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 47, до
бл. 1, до бл. 22, до Училището, Зад бл. 23, Магазин, Магазин и Фото,
Павилион, Пазара, Пункт, С/У Блок 10, С/У Фламинго, Училище, бл.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Автосервиз, до бл. 8, Зад бл. 2, Тото Пункт, бл. 16,
17, 18, 30, 31, С/У Пощата на Спирката, бл. 19, бл. 19, 35, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, до бл. 40, Начална Спирка, бл. 19, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 59, М/У бл. 46 и 42, пред бл. 18, бл. 27, 60, 61, 79, 80, Кафе,
на Колелото, пред бл. 77, бл. 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 90, С/У Рест.
Фламинго, С/У Фламинго, бл. 7, Магазин 82, бл. 82, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93; Тева /Къщи/ 10А; Трети март 10, 11, 13, 5; Урса 14, 16, 4,
5, 6; Чипровско Въстание 2, 3А

На 22.11.2016 г. /08:00 - 10:30 ч./ - Перник 603 12; Балканджи
Йово 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25Б, 27, 28, 29, 8; Велчова
Завера 1, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Димова Махала Стадион; Жк. Тева, ПИ 725.
25 кв. Тева, УПИ XI, кв. 193 Крали Марко 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26;
Крушовска Република 14; Освобождение 1, 1, 1, 10, 11, 11, 12, 13, 14,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Парижка Комуна 2; Петко Ефтимов 1, 11, 13, 15, 15А,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9; Радомирска Република 12;
Република 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 22, 24, 24, 25, 26,
28, 3, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 7, 7Г, 8, 9; Сини Вир 5, УПИ
VI-2610 Кв 601, Газостанция, 1, 4, 1, 10, 16, 18, 1А, 1В, 6А; Съединение
12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 8; Тева Бл, бл. 100, 94,
95, 96, 97, 98, 99, бл. 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 47, до
бл. 1, до бл. 22, до Училището, Зад бл. 23, Магазин, Магазин и Фото,
Павилион, Пазара, Пункт, С/У Блок 10, С/У Фламинго, Училище, бл.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Автосервиз, до бл. 8, Зад бл. 2, Тото Пункт, бл. 16,
17, 18, 30, 31, С/У Пощата на Спирката, бл. 19, бл. 19, 35, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, до бл. 40, Начална Спирка, бл. 19, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 59, М/У бл. 46 и 42, пред бл. 18, бл. 27, 60, 61, 79, 80, Кафе,
на Колелото, пред бл. 77, бл. 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 90, С/У Рест.
Фламинго, С/У Фламинго, бл. 7, Магазин 82, бл. 82, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93; Тева /Къщи/ 10А; Трети март 10, 11, 13, 5; Урса 14, 16, 4,
5, 6; Чипровско Въстание 2, 3А

На 23.11.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Батановци М-Ла Старо село
На 23.11.2016 г. /09:00 - 14:00 ч./ - Рударци Божур 2, 5, 7; Бор 1,

2, 4 Къща; Ген. Столетов 15, 2, 209А, 2А, 3, 4, 6, 8; Гурко ТП Минерал
Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9;
Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
28А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8; Дренов дол 13, 3 Къща;
Захари Зограф 23, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Йовчова 37; Кирил Пчелински 22; Кракра Лопянска гора 2, 3; Мария
Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Москва Опълченска 8; Отец Паисий. 8, 1, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Презвитер Козма 11, 16, 17, 20,
22, 23, 25, 25Б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Рено Рудничар 2; Св.
Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Скобелев 4, 9; с. Рударци УПИ-VI-11007, 11008
кв. 71; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Темелко Ненков 3; УПИ I-1427 кв. 80Б
IX-1813 кв. 80Б Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 70, 76Б, 93, 95

На 23.11.2016 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Батановци 3Ти март 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Св. Св. Кирил и Методий 11, 25, 29, 4, 7; Перник;
Благой Гебрев 32, 10, 11, кв. 114 до Вик, 1А, 12, 13, 14, 15А, 22,
Павилион, Сладолед-машина, 22, 58А, 64; Бучински път Хранителни
Стоки и Кафе; Изток Мошино, 13 Жданов, Кооп Пазар, Павилион,
Павилион 5, до ТП”Бистрица”, Кафе аперитив, Фото Ателие, Магазин;
Калинин 10, 12; Карл Маркс 2, до реката, 43; Клемент Готвалд 6, 6, 1,
3, 8, 10, 2, 3, 6, 8, 2; Ленински Проспект 15, Пазара, 15, 3, 6, 1, 3, 3, 6, 9;
Лом 1, 1, 3, 12, 11, 12, 1На, Пазар “Сезони”, 3, 3, 13, 20, 3, 31, 7 Паркинг,
Билярдан Клуб, до ТП Тунджа, 10; Минск 1, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 1, 13, 15,
15, 6; Несебър 1, 3, С/У бл. 3, 3, 5; Одеса 4; Оряхово 4; Стомана 4;
Търговска 15; Юрий Гагарин 44, 44, 44-46, 46, М/У бл. 44И46, Сп.
“Бучински Път”, 46, 10, 10 Партер, 8, 10, 10, 8, 34, 36, М/Убл 34 и 36,
Магазин № 5, Тър. Комплс/У Без”Шел”, Търгкомплекс, 32, 36, 36А,
91, 34А, 38Ж, 38, 38, 38Б, 38В, 38Д, 38Е, 38Ж, 40, М/У 36 и 34 бл., 38Г, 42,
М/У бл. 42И44, Магазин, 42, 44А

На 23.11.2016 г. /08:30 - 10:30 ч./ - Батановци 3Ти март 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Св. Св. Кирил и Методий 11, 25, 29, 4, 7; Перник;
Благой Гебрев 32, 10, 11, кв. 114 до Вик, 1А, 12, 13, 14, 15А, 22,
Павилион, Сладолед-машина, 22, 58А, 64; Бучински път Хранителни
Стоки и Кафе; Изток Мошино, 13 Жданов, Кооп Пазар, Павилион,
Павилион 5, до ТП”Бистрица”, Кафе аперитив, Фото Ателие, Магазин;
Калинин 10, 12; Карл Маркс 2, до реката, 43; Клемент Готвалд 6, 6, 1,
3, 8, 10, 2, 3, 6, 8, 2; Ленински Проспект 15, Пазара, 15, 3, 6, 1, 3, 3, 6, 9;
Лом 1, 1, 3, 12, 11, 12, 1На, Пазар “Сезони”, 3, 3, 13, 20, 3, 31, 7 Паркинг,
Билярдан Клуб, до ТП Тунджа, 10; Минск 1, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 1, 13, 15,
15, 6; Несебър 1, 3, С/У бл. 3, 3, 5; Одеса 4; Оряхово 4; Стомана 4;
Търговска 15; Юрий Гагарин 44, 44, 44-46, 46, М/У бл. 44И46, Сп.
“Бучински Път”, 46, 10, 10 Партер, 8, 10, 10, 8, 34, 36, М/Убл 34 и 36,
Магазин № 5, Тър. Комплс/У Без”Шел”, Търгкомплекс, 32, 36, 36А,
91, 34А, 38Ж, 38, 38, 38Б, 38В, 38Д, 38Е, 38Ж, 40, М/У 36 и 34 бл., 38Г, 42,
М/У бл. 42И44, Магазин, 42, 44А

На 23.11.2016 г. /15:00 - 16:30 ч./ - Перник Атанас Накев 1, 11,
1А, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 28, 29, 31, 8, 15; Благой Гебрев 29Е, 32, 37, 64, кв. 126, Паркинг,
С/У Казабланка, 23 32, 32 В, 32, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 33, 38, 43, 70, 78,
32В, 36, 60, 61, до бл. 60, С/У бл. 60, 36, до бл. 36, до бл. 62, пред бл. 36,
С/У бл. 36, 1, 31А, 33, 33А, 33Б, 35В, 36, 36, 64, 64, 56, 58; Бучински път
Ладовица; Владайско Въстание 4, Зад Регал, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 25,
37, 4, 41, 43, 8; Воронеж 2, 3, 4, 5, 6, 90; Вулкан 10, 2, 4, 6, 8;
Димитровград 1, 2, 3, 5, 6, 7; Димитър Благоев 2, 40, 44, . 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 16, 18, 2, 20, 22, 22, 23, 24, 24, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 34, 36,
36, 38, 38А, 4, 40, 40, 46, 5, 50, 62, 64, 9; Димитър Рибарски 1, 10, 12, 2, 5,
7, 8, 14; Иван Шишман 1, 10, 12, 14, 16, 16, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Изток до
Жп. Спирка Църква, Магазин, Сп. Даскалово, до ТП Витоша, на
Фасадата на ТП”Стадиона”; Калофер 2; Кирил Тупанков 2; Крум
Накев 4; Лом 36; Никифор Панкев 1, 3, 3А, 5, 7; Огоста 1, 10, 11, 12, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Пенчев 1, 10, 11, 12, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Превалец 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 14, 1А; Софийско шосе 38; Стомана 1, 3,
3, 2, 2; Стримон 1, 11, 13, 15, 17, 34, 5, 7, 9, 1, 63; Хасково 1 Б, 1 В;
Църква Зад Читалището; Юрий Гагарин до Стадион “Металург”, до
Супера; Ямбол 7; Рударци; Христо Смирненски 4

На 23.11.2016 г. /08:00 - 10:30 ч./ - Перник Атанас Накев 1, 11,
1А, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 28, 29, 31, 8, 15; Благой Гебрев 29Е, 32, 37, 64, кв. 126, Паркинг,
С/У Казабланка, 23 32, 32 В, 32, 32А, 32Б, 32В, 32Г, 33, 38, 43, 70, 78,
32В, 36, 60, 61, до бл. 60, С/У бл. 60, 36, до бл. 36, до бл. 62, пред бл. 36,
С/У бл. 36, 1, 31А, 33, 33А, 33Б, 35В, 36, 36, 64, 64, 56, 58; Бучински път
Ладовица; Владайско Въстание 4, Зад Регал, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 25,
37, 4, 41, 43, 8; Воронеж 2, 3, 4, 5, 6, 90; Вулкан 10, 2, 4, 6, 8;
Димитровград 1, 2, 3, 5, 6, 7; Димитър Благоев 2, 40, 44, . 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 16, 18, 2, 20, 22, 22, 23, 24, 24, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 34, 36,
36, 38, 38А, 4, 40, 40, 46, 5, 50, 62, 64, 9; Димитър Рибарски 1, 10, 12, 2, 5,
7, 8, 14; Иван Шишман 1, 10, 12, 14, 16, 16, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Изток до
Жп. Спирка Църква, Магазин, Сп. Даскалово, до ТП Витоша, на
Фасадата на ТП”Стадиона”; Калофер 2; Кирил Тупанков 2; Крум
Накев 4; Лом 36; Никифор Панкев 1, 3, 3А, 5, 7; Огоста 1, 10, 11, 12, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петър Пенчев 1, 10, 11, 12, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Превалец 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 14, 1А; Софийско шосе 38; Стомана 1, 3,
3, 2, 2; Стримон 1, 11, 13, 15, 17, 34, 5, 7, 9, 1, 63; Хасково 1 Б, 1 В;
Църква Зад Читалището; Юрий Гагарин до Стадион “Металург”, до
Супера; Ямбол 7; Рударци; Христо Смирненски 4

Община Радомир    
На 22.11.2016 г. /09:00 - 09:45 ч./ -  Радомир кв. Върба, с. Долни

Раковец, с. Стефаново, с. Кондофрей, с. Червена могила, с. Друган,
с. Владимир, Базова станция Огоя.

На 22.11.2016 г. /12:45 - 13:30 ч./ -  Радомир кв. Върба, с. Долни
Раковец, с. Стефаново, с. Кондофрей, с. Червена могила, с. Друган, с.
Владимир, Базова станция Огоя.

На 22.11.2016 г. /09:00 - 13:30 ч./ -  с. Друган - Чачолова Махала,
Свинеугояване.

Община Трън    
На 22.11.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Трън Бор 1, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 34, 36, 38, 4, 40, 4А,
5, 6, 7, 9, 9; Владо Васев Павилион, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25,
27, 31, 33, 35, 35А, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9; Ева
Волицер 1, 2, 3, 4, 6; Чарчалат 1, 2, 4, 4А, 6

На 23.11.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  с. Туроковци.
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите

клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания
на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна
линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор 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 „Планови ремонти и аварии“ на cez.bg, за
да получите информация в реално време за всички планирани и
непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който
Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на
захранването.
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Днес на много от вас ще се наложи да вземат
някои важни решения, отнасящи се до възрастни-
те и най-малките членове на семейството ви. В
случай че се налага да разрешите конкретни
проблеми, не се колебайте! Имайте доверие на
близките си и не подценявайте силите и способ-

ностите им да се справят сами с предизвикателствата.

Днес действайте целенасочено и без каквото и
да било забавяне. Имайте предвид, че в редица
случаи е задължително да правите компромиси.
Ще бъдете обективни и делата ви ще се разви-
ват според очакванията. Козметичните процеду-
ри ще имат чудесно въздействие, поглезете

тялото си с масаж, парна баня или сауна.

Днес е възможно много от вас да се почувстват
уморени и без липса на каквато и да е енергия.
Добре е да установите полезни нови познанства и
контакти, благодарение на които ще се облагоде-
телствате в професионално и в материално от-
ношение. Възможни са недоразумения в семей-

ството и е добре да преразгледате поведението си.

Днес дипломатичността ще бъде най-силният
ви коз в случаите, когато искате да спечелите
подкрепата на влиятелна особа. Имайте предвид,
че, ако се опитате да излъжете, то нещата ще се
обърнат срещу вас. Смелостта ви при взимане на
решения и водене на преговори ще ви носи желани-

те резултати, заставайки на принципни позиции.

Днес посветете времето си на заниманията,
от които очаквате конкретна реализация в дело-
ви и в материален план. Постарайте се да предви-
дите какво ще се случи след предприетите от
вас ходове, но не обръщайте гръб на необходимос-
тта да имате верни съдружници, с които резул-

татите ви ще се умножат.

Днес преценете от какво се нуждаете и не се
колебайте да го постигнете с постоянство! Мо-
ментът ще се окаже ключов за много от вас в
личен план. Важно е да сте наясно с чувствата
си. Съмненията ви към някого ще си останат, но
не бъдете чак толкова мнителни. В интимната

сфера е по-добре да не насилвате събитията.

Днес колебанието ще отстъпи място на увере-
ността. Финансовото ви положение чувстви-
телно ще се подобри. Възможни са размества-
ния, които ще засегнат и вас. Покана за роман-
тична среща, но ако ви липсва душевна нагласа е
по-добре да я отклоните. Пазете се от травми и

критични промени в настроението.

Днес не се лишавайте от нищо. Стремете се да
бъдете достатъчно гъвкави. В случай че се чувс-
твате объркани по кой път да поемете в лично
отношение, не се колебайте да потърсите съвет
от близък. Компенсирайте честите си отсъс-
твия от дома, заради работа или по други си при-

чини, с повече внимание и нежност.

Днес е добре да избягвате заповедния тон, особе-
но ако искате да постигнете конкретни резулта-
ти в службата. Стремете се да си осигурите ши-
роката подкрепа на колегите си и, в случай че има
хора, които не са съгласни с вас, намерете начин да
ги мотивирате и да ги привлечете. Днес освен в се-

бе си е добре да се вслушвате и в мнението на колегите.

Днес не трупайте напрежение. Действайте та-
ка, че да сте верни на принципите си. Нуждите на
семейството, работата, бизнеса и социалните
ангажименти ще ви създават повече напрежение.
Избягвайте многословните обяснения и не спо-
деляйте плановете си. Деловата ви дейност изи-

сква много сили, но вкъщи ви посрещат със загриженост.

Днес се постарайте да контролирате сприха-
вия си нрав, особено ако до момента един или два
пъти сте изпуснали нервите си пред колега,
клиент или пред поставен в обществото човек.
Най-добрата тактика е да си признаете грешка-
та и да продължите смело напред. Колективната

работа ще бъде с очакваните резултати.

Днес на много от вас ще се наложи да направят
някои разходи, за да подобрят стила си на живот.
Опитайте се да не приемате драматично резул-
татите! Приемайте лека храна и ограничете ал-
кохола, не подхващайте нови задачи и не се въз-
гордявайте, дори и да имате основания, защото

може да съжалявате. Уязвим е стомахът.
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“Ìèíüîð” ðåãèñòðèðà òðåòà çàãóáà
Перничани отстъпиха на шеста позиция във временното класиране

Перничани продъл-
жават серията си от
неуспешни мачове и
регистрираха трета

поредна загуба в пър-
венството на Трета
лига, Югозападната
група. Единственото
попадение в мача пад-
на в 81-та минута.
След центриране от
корнер, топката бе
върната в наказател-
ното поле от далечна-
та греда и резервата
Леон Иванов я прому-
ши зад Даниел Леон-
тиев само две мину-
ти след появата си на
терена.Като цяло
двубоят бе равнос-
тоен с малко положе-
ния пред двете вра-
ти.Основните проб-
леми за „чуковете“
бяха в средата на те-
рена, където играта

им не спореше и те
трудно задържаха
трайно топката. В
атака, пък головата
немощ продължи в
трети пореден
мач.Следващият дву-
бой на Миньор е в
сряда срещу Чавдар в
Етрополе, а в игра се
завръщат двама от
наказаните футбо-
листи Даниел Гогов и
Сидер Томов. Пернича-
ни се нуждаят от за-
дължителна победа,
ако не искат съвсем
да изпаднат от бор-
бата за челните мес-
та в класирането, кое-
то дава право на про-
моция в професионал-
ния футбол.

Уникален рекорд в
„Левски”(Егълница)
След Стоянка Мутафова и в „Лев-

ски”(Егълница) могат да кандидатстват в
Книгата на „Гинес”. При това без шанс да
имат конкуренция. В мача „Левски”(Егъ-
лница) – „Сарата”(Долни Раковец) на тере-
на се появяват двама футболисти , които са
едновременно на терена. Капитанът Седеф-
чо Карин и младата надежда Викторио Ван-
чов. Нищо необичайно на пръв поглед, само
че Седефчо Карин е роден през 1954 годи-
на и отдавна надхвърли 1000 мача в ама-
тьорския футболи , а Ванчов е роден през
2000 година. От мача има протокол, който
се съхранява. Остава само да се канди-
датства. Защото разликата във възрастта
на двамата футболисти е точно....46 години.

Икономиката спечели ученическото
първенство и при най-големите

Перник има своя общински първенец по футбол от Ученическите
игри 2016/2017 и при най - големите юноши XI - XII клас. Това е отбо-
рът на ПГ по икономика, който в предходното издание на игрите
достигна до Зонален етап. В един изключително равностоен и инте-
ресен двубой юношите от икономическата гимназия надиграха
връстниците си от ПМГ “Христо Смирненски” с 2:1 и така си гаранти-
раха участието в следващия областен етап от игрите. Рано отбел-
язан още в 3-та минута гол, добре организирана игра в нападение и
правилно построена защита даде превес на момчетата на г-н Ден-
чев и те заслужено се поздравиха с победата. Това бе 3-тия, после-
ден турнир от състезанията по футбол в рамките на Общинския етап
от Ученическите игри през 2016/2017 уч.год.  В мачовете от предва-
рителната фаза, които се играха в четвъртък на стадион “Звезда”,
футболистите от ПМГ надиграха категорично отборите на ГПЧЕ “Си-
меон Радев” с 4:0 и на ПГТС “Арх. Йордан Миланов” с 5:1. Вторият
финалист, тимът на ПГ по икономика се наложи над състава от ПГОТ
“Св. Иван Рилски” с резултат 5:0

Злато и бронз за самбистите на Галина
Венева от третия турнир

”Орчо Войвода” в  П анагюрище
СК „ДЖУДО И

САМБО ПЕРУН” взе
участие на единстве-
ния турнир по самбо
,извън държавния
спортен календар
,който се провежда в
България, с двама
състезатели.

Божидар Йосифов  стартира със загуба от предста-
вителя на СК”Топалов”, но след това  победи предста-
вителите на „Кодокан” Пазарджик,Ихтиман и „Лев-
ски”( Карлово) . Тъй като състезанието се проведе по
системата всеки срещу всеки, а шестокласникът от
СУ”Олимпиец” беше само с една загуба  и най –много
точки, стана шампион при най-тежките в категория +60
кг. Йордан Величков  след две победи и две загуби се
класирана на трето място в категория до 30 кг. Състе-
занието премина при перфектна организация в  зала
„Арена Асарел” в Панагюрище и беше организирано
от Иван Нетов, медалист от световни и европейски пър-
венства по самбо и председател на съдийската коле-
гия към БФ Самбо.Наградите при най-малките бяха
връчени от неколкократната световна шампионка по
самбо Мария Оряшкова. В отборното класиране първи
стана „Клуб по бойни спортове Панагюрище”, следван
от „Кодокан”(Пазарджик)  и „Топалов”(с.Бъта).

Сребро и бронз  за борците
от Спортното

Със сребърен и бронзов медал се вър-
наха борците от Спортно училище „Олим-
пиец” от международния турнир по бор-
ба, който се проведе в Самоков. Състеза-
нието е привлякло стотици състезатели от
България, Сърбия и Гърция. В категория
до 38 кг при момчетата Роберто Владов
спечели спебърния медал . Той постигна
две победи преди да загуби на финала от
състезател от Варна. При децата в съща-
та категория  Калоян Димитров при се-
риозна конкуренция е спечелил бронзов
медал, след като е отстъпил на борец от
Враца. Преди това Калоян е спечелил три
победи.

Топ рефер ще свири „Лудогорец” – „Базел”
Английският топ рефер Мартин Аткинсън ще бъде главен съдия на дву-

боя от груповата фаза на Шампионската лига между Лудогорец и Ба-
зел. Двубоят е в сряда от 21:45 часа на стадион "Васил Левски" и е ре-
шителен в битката за третото място.От УЕФА пратиха в България англий-
ска бригада. На Аткинсън ще помагат Стивън Чайлд и Стюарт Бърт. Дру-
ги двама съдии от Висшата лига ще бъдат зад двете врати - това са Май-
къл Оливър и Крейг Поусън. За четвърти съдия е назначен Адам Нън.45-
годишният Аткинсън е международен съдия на ФИФА от 2006 година.
До този момент той не е свирил мач на български отбор в европейските
клубни турнири. Аткинсън за последно бе в България през 2012 година,
когато ръководи европейската квалификация срещу Италия (2:2).

В Разград влагат
18 милиона за стадиона

Лудогорец ще стартира мащабния ремонт на своя
стадион в началото на 2017 година. За януари е пред-
виде-но събарянето на сектор В и неговото изгражда-
не. Той ще наподобява трибуна “Моци” и се очаква
да е готов за нача-лото на новия сезон. През пролетта
разградчани ще приемат своите съперници на затво-
рен сектор В. Така процедираше Левски със сектор А
на “Герена”.Наскоро „орлите” получиха „Лудогорец
Арена на концесия за 35 годи-ни и веднага ще се
заемат със строителните дейности. Клубът трябва да
инвестира в съоръжението 18,5 милиона лева. Срокът
за завършване на строителството е 10 го-дини.Почти
готово е и разши-рението на базата “Гнездо на орли”.
Тя вече ще разполага с цели 9 терена. Там тренира
преди мача в събота вечер Берое.

Ето регламента за
 европейското по волейбол
Олимпийският шампион от Игрите в Лондон 2012 Ру-

сия, сребърният медалист от последното европейско
Словения и първенецът на Стария континент от 2007-а
Испания са съперниците на мъжкия ни национален тим
в Група С на Евроволей 2017 в Полша, както вече ин-
формирахме.

Ето регламента за следващите етапи. По регламент
за следващата фаза на турнира се класират първите
три тима. Победителят в групата ще продължи директно
на 1/4-финал. Вторият и третият ще играят плейоф за
влизане в първите 8 на шампионата. Останалият на пос-
ледната четвърта позиция отпада. В нашия поток са ти-
мовете от Група А, където е световният шампион и дома-
кин Полша, победителят в Световната лига Сърбия,
Финландия и Естония. Т.е. вторият и третият от групата
ни ще се изправят съответно срещу третия и втория от
Група А.Това означава, че нашите трябва да станат ми-
нимум втори, за да си осигурят съперник като Финлан-
дия. Ако сме трети се натрисаме най-вероятно на Сър-
бия, което ще е убийствено. Волейболистите на селек-
ционера Пламен Константинов ще изиграят всичките си
срещи от първата фаза в Краков. Евроволей 2017 ще
се проведе от 23-и август до 3-и септември, като все
още не е ясна програмата за всички сблъсъци от над-
преварата.
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Перничанин пипнат зад волана с 3,18 промила
протокол от хими-
ческото изследване
на кръвната му про-
ба, а М.С. - с 2,60 про-
мила, установени с
техническо средство
алкотест „Дрегер“.
На М.С. е наложена
мярка за неотклоне-
ние „подписка“. Сега
и двамата ги грози
наказание лишаване
от свобода от 1 до 3
години и глоба от 200
до 1000 лева.

41-годишният пер-
ничанин К.Ф. е зало-
вен да кара автомоби-
ла си марка „Рено Ме-
ган“ с 3,18 промила ал-
кохол в кръвта. Мъ-
жът бил проверен на
17-ти ноември в райо-
на на спортна зала

Любомира ПЕЛОВА
Двама водачи на

МПС са привлечени ка-
то обвиняеми, а дру-
ги двама са хванати
да шофират след упо-
треба на алкохол.

Радомирците Г.В.
на 34 години и 29-го-
дишният М.С. са с
повдигнати обвине-
ния за шофиране на
автомобили с концен-
трация на алкохол в
кръвта над 1,2 про-
мила. На 5-ти и 15-ти
ноември мъжете би-
ли проверени в Пер-
ник и Радомир, дока-
то управлявали коли-
те си - „Мерцедес“ и
„Опел Астра“. Г.В.
шофирал с 2,08 про-
мила, отчетени с

ИМА ХОРА В НАШИЯ
ГРАД, НА КОИТО ТРЯБВА
ДА СЕ ОТНЕМЕ ПЕРНИШ-
КОТО ЖИТЕЛСТВО. Или

поне да бъдат порицани публично, а
снимките им залепени с подобаващ
надпис във всяка уважаваща себе си
кръчма.

Става дума за оня нашенец, който в
неделя направил живо мазало из града
и в следствената килия. Че бил пиян -
пиян бил. Дотук нищо чудно. Пияни пер-
ничани с лопата да ги ринеш. Че се е
държал вандалски спрямо полицаите и
интериора в ареста - също е разбирае-
мо.

Просто на човека му липсва елемен-
тарно възпитание и частнособствени-
ческо чувство. Ама как да му простиш
пиянските изцепки за толкова продъл-
жителен период от време?

Обясненията са две - или е слаб пияч
и не може да носи твърд алкохол, или
пиячката е била менте. И в двата слу-
чая обаче тоя човек сериозно е опетни-
л името на местните любители на чаш-
ката, които пият с достойнство и така
разнасят славата ни из България. Това
е тежък морален удар срещу репута-
цията на хиляди трудови и не толкова
трудови хора, които надигат шишето с
мисълта за морално изпълнен дълг към
обществото и в частност за своето лич-
но преуспяване.

А тоя какво - напил се като свиня, та
омаскарил всичко живо около себе си.
Срам, срам, три пъти срам!  Ама и от по-
лицията са виновни.

Защо дават гласност на подобни слу-
чаи, та да му е неудобно на човек да си
признае, че е от Перник и обича салата-
та с ракийка...

А НЯКОИ РАЗПРАВЯТ, ЧЕ СТРОИ-
ТЕЛНИЯТ БРАНШ БИЛ В КРИЗА.
Глупости на търкалета. Строителството
цъфти, та прецъфтява.

Особено ремонтната дейност. А около
нея емоции - за едни негативни, за дру-
ги още по-негативни. На някакъв наше-
нец от улица "Отец Паисий" му дошло
до козирката от бръмчането на борма-
шините върху панелката на комшията и
след като нервите му се скъсали, си от-
мъстил жестоко за причинените морал-
ни щети. Счупил автомобилното стъкло
на бачкатора в опит да озапти трудовия
му ентусиазъм.

Някои ще кажат - по-добре да беше
налетял на бой. И ние това бихме го по-
съветвали, ама вече е късно...

Затвор грози хулиган, опънал
се на служители на реда

Любомира ПЕЛОВА
32-годишен перничанин ще отговаря за

хулиганство и съпротива срещу орган на
властта.

В неделния ден в центъра на Перник бил
проверен 32-годишният жител на облас-
тния град Б.В., който бил употребил значи-
телно количество алкохол. Мъжът се дър-
жал грубо и предизвикателно и се опитал
да осуети съставянето му на акт за адми-
нистративно нарушение. Наложило се да
бъде задържан за 24 часа с полицейска
мярка. В ареста пияният продължил отно-
во продължил да буйства, да обижда слу-
жителите на реда и да се опитва да им на-
несе удари с ръце и крака. Агресивният
Б.В. ритал радиаторите в арестното поме-
щение, удрял по вратата и нанасял удари с
крак по стените.

Срещу него е започнато е досъдебно
производство по чл. 325, ал. 2 от Наказа-
телния кодекс. Според законовите разпо-
редби той може да бъде наказан с лиша-
ване от свобода за срок до 5 години.

Тръгна кампанията
„Безопасно шофиране

през зимата“
Любомира ПЕЛОВА

Стартира кампанията „Безопасно шофи-
ране през зимата”. Тя се провежда в рам-
ките на стартиралата в началото на месец
ноември акция „Зима“ и обхваща периода
от 21 до 30 ноември, припомнят от поли-
цията. В този период на територията на
цялата страна пътните полицаи ще осъ-
ществяват засилен контрол за техническа
изправност на автомобилите и на освети-
телните им системи, над поведението на
пътниците, както и на водачите на пътни
превозни средства, в т.ч. и спрямо пеше-
ходците. Целта на кампанията е да напом-
ни на водачите да подготвят превозните си
средства за управление при зимни усло-
вия.

Според данните на пътна полиция, само
от началото на месец ноември на терито-
рията на страната са настъпили повече от
370 пътно-транспортни произшествия, при
които са загинали 44 души, повече от 450
са ранени, а 19 от тях са с опасност за жи-
вота.

Пътна полиция се обръща към всички
участници в движението по пътищата с
апел да бъдат внимателни и отговорни към
себе си и към останалите на пътя.

В рамките на третата кампания от акция
„Зима“ 30 ноември е обявен за Ден без во-
дачи и пътници в МПС - жертви на пътя.

Любомира ПЕЛОВА
Два пожара с мате-

риални загуби са гасе-
ни през почивните
дни в Брезнишко и Ко-
вачевско.

Селскостопанска
постройка, машини,
фураж и животни са
изгорели в брезнишко-
то село Слаковци.
Пламъците лумнали
половин час след полу-
нощ на 19 ноември. По
първоначални данни
причината е късо съе-
динение, но се работи
и по други версии.
Унищожени са 15 кв.
м. покривна конструк-
ция, 70 бали фураж, 2
свине, селскостопан-
ски машини и 15
куб.м. дърва за огре-
ва. Имотът е собс-
твеност на 45-го-
дишна местна жител-

Пламъци погълнаха сгради,
фураж, техника и животни

ка. Няма пострадали
хора и нанесени други
материални щети.
Служители от район-
ното управление на
МВР в Брезник са из-
вършили оглед на мес-
топроизшествието.
Започнато е досъдеб-
но производство.

Бунгало и оборудва-
нето в него пък са из-

„Борис Гюдеров“. За-
държан е за 24 часа с
полицейска мярка и ра-
ботата по докумен-
тиране на случая про-
дължава.

На 20-ти ноември,
около два часа след
полунощ в Радомир,
на кръстовището на
улиците „Батенберг“
и „Бенковска“, бил
проверен лек автомо-
бил „БМВ“, шофиран
от 28-годишния жи-
тел на града А.П. Ал-
кохолната му проба се
оказала положителна
– 1, 42 промила. Мъ-
жът отказал кръвна
проба за химичен ана-
лиз и бил задържан за
24 часа с полицейска
заповед.

Хванаха поредния, пробвал
да краде от голям магазин

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е задържан за кражба от голям магазин, съоб-

щиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.
На 18 ноември, около 19, 15 часа, на тел. 112 бил подаден

сигнал от служител-
ка на голям магазин
в Перник, че е задър-
жан мъж след касо-
ва зона, извършил
кражба от обекта.
Пристигналите на
място полицаи иде-
нтифицирали 55-го-
дишният К.Х., който
откраднал батерия и
заден диоден фар за
лек автомобил.

Работата по случая
продължават служи-
тели от Първо РУ –
Перник.

2017
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
20 лв. директна отстъпка от
ежедневната цена на изданието
Достъп до електронното
издание

Общо отстъпки - 116 лева

горели в ковачевско-
то село Сирищник.
Огънят тръгнал на
19 ноември, около час
преди полунощ. Уни-
щожени са част от
бунгалото, имущес-
твото в него и лични-
те документи на
собственика. Причи-
ната отново е късо
ел.съединение.

      .


