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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

лав Караилиев направи
дори живо излъчване
от язовирната стена,
за да покаже състоя-
нието й, продължава-
щите ремонтни дейнос-
ти там и най-вече - за да
успокои разтревожени-
те перничани.

Въпреки това гражда-
ни продължиха да
звънят на 112 и се нало-
жи полицията също да
излезе със специално
съобщение и да уточни,
че се издирва усилено
авторът на фалшивия
сигнал.

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

Ôàëøèâ ñèãíàë çà ñòåíàòà íà "Ñòóäåíà"
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.68 лв.
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Св. апли от 70-те
Сила, Силуан и
другарите им

Джендър
опозиция

Джендърите в България излязоха в без-
срочна опозиция с любезното съдей-
ствие на осем членове на Конституцион-
ния съд. Тази предизвестена смърт на
непонятната идеология беше естествен
край на една сапунена опера, която мно-
зина пееха фалшиво, без да усещат, че
стават комични. Вече край. Джендърите
поне теоретично изпяха арията на кле-
ветата и би трябвало завинаги да се
спусне завесата пред долнопробната им
сапнука.

Това обаче не значи, че дори в опозиция
те ще мирясат. Енергията им е неизчер-
паема и може да се очакват саботажни
психоакции с елементи на европеизъм.
Тая зараза няма сигурен лек и дълго вре-
ме народната медицина ще води борба с
нея. Опозицията обещава да е дълга и
макар без шансове за власт да е кресли-
ва. Друг е въпросът, че вече изпаднали
от коловоза на дневния ред на общес-
твото, ще се опитат да ръчкат с лакти
по здравия организъм на българщината,
но тая досадна работа със сигурност
ще си намери майстора.

Поне едно е сигурно - една битка завър-
ши с поражения на гнили европейски "цен-
ности" и сега остава здравите сили да
докажат, че наистина са здрави. Освен
ако не са болни от опозиционна болест...

Валентин ВАРАДИНОВ

180 / 270

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

Облачно, дъжд с
гръмотевици

Притеснени граждани направо подпалиха безплатния телефон 112
Любомира ПЕЛОВА

Фалшива информа-
ция за състоянето на
стената на язовир
"Студена" плъзна в пуб-
личното пространс-
тво, а телефон 112 бук-
вално бе залят от пи-
тания на граждани, при-
теснени, че нещо лошо
е надвиснало над облас-
тния град и съседните
села. Това наложи спеш-
на проверка от екип на
общинската управа.

Стената на язовир
"Студена" е в добро
техническо състояние

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

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

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

È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61 тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

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

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК” АД

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727
www.hbsteel.bg

Хванаха радомирец да
кара кола с чужди номера

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец е хванат от органите на реда да

шофира автомобил с чужди регистрационни
табели, съобщиха от пресцентъра на Областна-
та дирекция на полицията. Миналата седмица
на улица "Батенберг" в общинския център е
проверен лек автомобил "Мерцедес". Зад во-
лана на возилото бил 19-годишният местен жи-
тел  А.В. Служителите на реда констатирали, че
колата е с регистрационни табели от друг авто-
мобил - марка "Мазда". Мерцедесът е иззет, а
по случая е започнато бързо производство.

и няма място за безпо-
койство сред жители-
те на Перник. Това про-
вери лично кметът на
Общината Вяра Церов-
ска след подаден сигнал
на телефон 112, който
се оказа фалшива тре-
вога. Язовирната стена
е проверена от специа-
листи, които са конста-
тирали изправността
на съоръжението. За
случая са информирани
всички институции,
съобщиха от Община
Перник.

Зам.кметът Владис-

И губернаторът успокои за язовира
Любомира ПЕЛОВА

Във връзка с разпрос-
транили се слухове след
обаждане на гражданин
на телефон 112 за ком-
прометиране и пропук-
ване на язовирната
стена на язовир "Сту-
дена", заявявам катего-
рично, че твърдението
е абсолютно невярно.
На язовирната стена се
извършват възстано-
вително-ремонтни дей-

ности с цел укрепване-
то й в продължение на
вече година и половина
като те продължават и
до този момент, се каз-
ва в официалната пози-
ция, с която облас-
тният управител Ире-
на Соколова излезе пред
обществеността.

Всички отговорни ин-
ституции - областен
управител, ДАНС, ОД
МВР - Перник, ВиК - Пер-

ник, сме проверили дос-
товерността на твър-
дението и в момента
текат действия по из-
дирване на лицето раз-
пространило зловред-
ния слух. Отговорност
за разпространението
на зловредна информа-
ция понася всеки по
съответния законов
ред и съобразно Наказа-
телния кодекс, заяви гу-
бернаторът Соколова.

А В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О ДА В Т О К О М  О О Д
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Ïåðíèê ùå ñå ïîáðàòèìÿâà ñ ×èêàãî
Кметът посрещна консула в Генералното консулство на България в Чикаго Людмила Тасева

Над 11 700 проверки на
територията на ЮЗДП

Силвия ГРИГОРОВА
Общо 11 719 проверки са извършили слу-

жителите по опазване на горите в терито-
риалните поделения на Югозападното дър-
жавно предприятие за първите шест месе-
ца на годината, показват резултатите от
проведените ревизии на охранителни уча-
стъци. Инспектирани са 5478 обекта за до-
бив на дървесина, 2491 – моторни превозни
средства, 2474 – ловци, 156– риболовци и
1120 – други физически лица.

Съставени са 332 акта за нарушения, ка-
то почти всички са за незаконна сеч и тран-
спортиране на дървесина без контролна
горска марка и превозен билет. Най-много
актове са издадени в районите, които се
характеризират с висока концентрация на
посегателства. Това са държавните горски
стопанства в Самоков - 77, Гърмен – 66,
Разлог - 29, Благоевград - 18, Ихтиман - 17,
следвани от Гоце Делчев и Дупница – с по
16 акта, Тетевен – 12 акта и др.

От началото на годината са задържани
233 куб. метра дърва за огрев и 39 куб. мет-
ра строителна дървесина, както и 9 МПС, 20
каруци, 10 моторни триона и други инстру-
менти за добив. Сред отнетите вещи са и
два броя оръжие.

За постигане на по-висока ефективност в
проблемните райони се извършват съвмес-
тни проверки и акции с представители на
полицията и жандармерията. Осигурено е
постоянно присъствие на възлови места от
дежурни служители на стопанствата. Осъ-
ществява се и активна комуникация с кме-
товете на общини и населени места относно
опазването на държавните и общински го-
ри. И тази година ЮЗДП и териториалните
поделения провеждат работни срещи с
кметовете за уточняване на детайлите око-
ло своевременното снабдяване на населе-
нието с дърва за огрев, като превантивна
мярка срещу възможни посегателства в
горите.

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Община

Перник Вяра Церовска
посрещна в кабинета
си консула в Генерал-
ното консулство на
Република България в
Чикаго Людмила Тасе-
ва и перничанина Ста-
нислав Станимиров,
който е основател на
център “Магура“ в Еlk
Grove, предградие на
американския град с
най-голяма българска
общност. Те обсъжда-
ха бъдещи стъпки за
побратимяването на
двата града. 

„Смисълът на тази

среща е да направим
един мост между
всички перничани, да
бъдем заедно незави-
симо от разстояния-
та.

Ние мислим, желаем
и мечтаем Перник да
бъде различен, по-кра-
сив и по-отворен. За-
това ще работим за
реализирането на еди-
н важен и сериозен
проект за града. С не-
го ще поставим нача-
лото на един по-осно-
вен и дългосрочен до-
говор, с който ще мо-
жем да реализираме
много общи цели“,

заяви кметът Вяра
Церовска. 

В тази връзка кон-
сулът на Чикаго Люд-
мила Тасева не скри, че
се чувства много доб-
ре в България, особе-
но по поводи, които
ще засилят двустран-
ните отношения меж-
ду двете страни.

„За мен е огромно
удоволствие, че ще
мога да ви окажа как-
вото и да е съдей-
ствие в тази насока.
Познавам се със Ста-
нислав Станимиров,
тъй като той е част
от група активни

млади хора с развит
център в град Чикаго.
Така че имате подкре-
пата на цялото Гене-
рално консулство ,
разбира се в мое лице
и в лицето на Генерал-
ния консул Иван Ан-
чев, който винаги
подкрепя такива ини-
циативи. Ще напра-
вим всичко възможно
да развием освен поб-
ратимяването и от-
криването на нови
перспективи за Пер-
ник. В наше лице ще
получите необходима-
та приятелска под-
крепа“, посочи Людми-
ла Тасева. 

„Смятам , че тази
инициатива е чудесна
и с каквото можем
бихме я подкрепяли за-
винаги . Мъчно ни е за

родината, искаме да
помагаме, много са хо-
рата като нас , не сме
само от Перник. На
всички нас ни липсва
града и страната. Бла-
годаря ви за всичко,
затова, което прави-
те сега. Истински се
надявам Перник да бъ-
де сред най-добре раз-
виващите се градо-
ве“, каза Станислав
Станимиров и споде-
ли, че е много щас-
тлив, че фестивала
Сурва се разраства,
защото има много
топли спомени за то-
зи празник. 

В срещата взеха уча-
стие още зам.-кмето-
вете на Община Пер-
ник, секретарят и
кметът на кметство
„Изток“.

Над една четвърт от площите
с пшеница са вече ожънати

Силвия ГРИГОРОВА
Жътвата на пшеницата в областта набира

скорост. До момента от засетите 153 170 дка е
прибрана реколтата от 38080 дка, което
представлява близо 25% от засетите площи.

С най-бързи темпове върви прибирането на
пшеницата в община Брезник. От засетите в
общината 35 200 дка с жито, вече са
реколтирани 22 350 дка, което означава
63.38% от засетите площи. От тях са получени
7140 т зърно при 320 кг среден добив от декар.
Стопаните от Земен напредват с жътвата на
пшеницата. От засетите в общината 2 800 дка,
те вече са ожънали 820 дка, което
представлява 28.60% от засетите площи. От
тях са получени 210 т зърно при 250 кг среден
добив от декар, който за сега е най-ниския в
областта. Земеделските производители от
Трън постепенно ускоряват темповете на
жътвата. От засетите в общината 8 300 дка, към
27 юли те вече са ожънали 1 550 дка, което ще
рече 18.17% от засетите площи. От тях са
получени 596 т зърно при  390 кг среден добив
от декар, който се очертава за сега като най-
високия в областта. Радомирските земеделци,
които засяха най-много площи с пшеница в
областта- 78 500 дка, вече са ожънали 12 900
дка, което ще рече 16.39%,. От тях те са
получили 4 500 т зърно при 350 кг среден
добив от декар. С Бавни темпове за сега
върви прибирането на пшеницата в Перник. От
засетите в общината 23 170 дка, до сега е
прибрана реколтата от 620 дка, което
представлява 2.65% от засетите площи. От тях
са получени 185 т зърно при 300 кг среден
добив от декар.

До сета стопаните от региона са успели да
прибират в хамбарите си 12 631 т зърно при 331
кг среден добив от декар, който според
агроспециалистите е много добър за нашия
регион.

Няма да затварят обходния
маршрут през Горно Драгичево
Любомира ПЕЛОВА

Обходният мар-
шрут през с. Горно
Драгичево, увери
местните жители
кметът на най-гол-
ямото пернишко се-
ло Драгичево Виктор
Викторов по време
на приемния ден ми-
налата седмица. Кме-
тът обясни, че вре-
менната пътна мар-
кировка и конусите
са поставени във
връзка с извършва-
нето на ремонтни
дейности на път
Е79, където за облек-
чаване на трафика
ще бъде въведено ре-
версивно движение.

Обсъдени бяха и
възможностите за
организиране на нов
режим на светофар-
ната уредба на кръс-
товището за включ-
ване от външната
магистрала към насе-
леното място. От
своя страна пред-
ставители на мес-
тната законодател-
на власт поеха анга-
жимент да окажат
съдействие това да
се случи в най-кра-
тък срок.

КНСБ иска 12 % по-високи
заплати от догодина

Любомира ПЕЛОВА
От КНСБ обявиха, че искат 12% по-ви-

соки бюджетни заплати от догодина, или
около 1 милиард лева повече. “Горе-долу
800 милиона лева беше увеличението
през тази година. В този смисъл този

процент
не е не-
в ъ з м о -
жен. Хо-
рата в
различ-
н и т е
агенции
и с к а т
м е ж д у
10 и
2 0 %
у в е л и -
ч е н и е
на зап-
л а т и т е ,

така че този процент е осреднен”, поясни
президентът на най-големия български
синдикат Пламен Димитров.

Той смята, че това е постижимо. Димит-
ров даде пример, че в Агенцията за со-
циално подпомагане, където работят око-
ло 5000 души, искането е за 20-процен-
тно увеличение.

“60% от средноевропейските доходи би
трябвало да бъде целта на България през
следващите години. Говорехме за 1000
евро средна заплата. В момента около
1000 лева е средната заплата у нас. С по-
добни увеличения на доходите до 2022 г.
ние ще се приближим до тези средни
стойности в Европа”, каза още Пламен
Димитров.

Той е оптимист и заради това, че паза-
рът на труд в България става все по-де-
фицитен.

И в частния сектор си дават сметка, че
задържането на кадри става чрез увели-
чаването на доходите.

О б с ъ д е -
ни бяха и
п о с т и ж е -
нията на
кмета на
Драгичево
В и к т о р
В и к т о р о в
за разви-
тие на населеното
място, а земляците
му не скриха задо-
волството си от
факта, че са избрали
един наистина гри-
жовен стопанин,
който се отзовава
на всеки поставен
проблем. Драгичевци
изразиха своята бла-
годарност за но-
воизградената дет-
ска площадка в мес-
тната детска гради-
на и бяха положител-
но изненадани с но-
вината, че младите
хора скоро ще се рад-
ват на модерна спор-
тна площадка с фит-
нес уреди, която ще
бъде изградена в
двора на ОУ
„Св.Св.Кирил и Ме-
тодий“.

Кметът издаде
още, че правителс-
твото на Бойко Бо-
рисов е отпуснало 6

хил. лева за строи-
телно-ремонтни дей-
ности на местния
храм „Успение на св.
Богородица“.

Будни граждани за-
дадоха редица въпро-
си, свързани с разви-
тието на ценности-
те и културата, ка-
то получиха ценни
съвети как могат да
развиват самодей-
ността и местните
традиции.

„Щастливи сме, че
жителите на Драги-
чево имат активна
гражданска позиция,
хората са съпричас-
тни с проблемите на
своето населено
място и имат жела-
ние да помогнат на
кмета за тяхното
разрешаване“, споде-
ли зам.председа-
телят на пернишкия
минипарламент Рум-
яна Гьорева.
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Åôåêòèâíè ìåðêè ñðåùó çàðàçàòà íà ãðàíèöàòà
В това на място се увери областният управител при инспекцията на ГКПП "Стрезимировци"

Оперативна среща с
институциите след проверката

на ГКПП "Стрезимировци"
Любомира ПЕЛОВА

Областният управител на Перник Ирена
Соколова проведе оперативна среща с ди-
ректорите и представители на Областна ди-
рекция на МВР, Областната дирекция по
безопасност на храните, Областно пътно
управление и Гранично полицейско управ-
ление - Трън.

В хода на заседанието бяха дискутирани
темите свързани със заболяването Афри-
канска чума по свинете и мерките, които
се вземат от страна на властите за недо-
пускане на разпространението му; изграж-
дането на постоянно санитарно съоръже-
ние (яма) за дезинфекция на превозни
средства на ГКПП "Стрезимировци", об-
новяването на сградния фонд на гранич-
ния контролно-пропускателен пункт,
включващ поправка на козирката, както и
рехабилитацията на пътя от Перник до мит-
ница Стрезимировци.

"Изграждането на антисептична вана за
дезинфекция на автомобилите, както и
поставянето на постоянни съоръжения за
обеззаразяване е първостепенната ни за-
дача. В понеделник ще инспектираме мит-
ническия пункт "Стрезимировци" заедно с
директора на БАБХ Дамян Илиев и дирек-
тора на дирекция Митници-Югозапад ко-
мисар Златков, за да предложим най-доб-
рото решение за изпълнение", каза Соко-
лова.

Относно заболяването Африканска чума
в следващите дни областният управител,
заедно с представители на ОДБХ, органи-
зират среща със земеделски производите-
ли и стопани, собственици на лични сто-
панства, ловци от пограничните села, както
и кметските наместници, на която ще бъдат
запознати с епизоотичната обстановка и
превантивните дейности в случай на откри-
ти огнища на заболявания. Хората от райо-
на ще получат конкретни указания и ин-
формационни материали.

Към момента няма никаква опасност в
област Перник.

Областният управител благодари чрез
директорите на териториалните звена на
всички служители от органите на реда, ОД-
БХ, ГКПП "Стрезимировци" и специално
на Гранична полиция-Перник за активната
превантивна и разяснителна дейност към
преминаващите КПП-то граждани.

Конфискуваните продукти от животински
произход от западната ни съседка през
ГКПП "Стрезимировци" се съхраняват в
специален фризер, намиращ в Общинската
дирекция по безопасност на храните в
Трън и проби от тях се изпращат за изслед-
ване в лицензираните лаборатории.

"След три месеца пропускателният пункт
на границата ни със Сърбия навършва 50
години от пускането му в експлоатация и
наша отговорност е инфраструктурата му
да отговоря на изискванията и стандартите
съответстващи на страна членка и външна
граница на ЕС", каза Соколова пред при-
състващите.

Любомира ПЕЛОВА
В петък облас-

тният управител
Ирена Соколова напра-
ви инспекция на ГКПП
"Стрезимировци" и
изпълнението на мер-
ките за недопускане
на заболяването Аф-
риканска чума по сви-
нете.

Припомняме, че пре-
ди седмица със запо-
вед № РД 09-647 на ми-

ност на храните, Об-
ластна дирекция на
министерство на
вътрешните работи,
Митнически пункт
"Стрезимировци" и
Гранична полиция.

Инспекцията в пос-
ледния работен ден
на миналата седмица
констатира, че се
прилагат ситуацион-
ните мерки за дезин-
фекция и конторол.

нистъра на земеделие-
то, храните и горите
Румен Порожанов от
16.07.2018 г., и с пос-
ледваща заповед № РД
- 88 от 19.07.2018 г.
на губернатора на
Перник, стартираха
дейности обезпечава-
щи превенция и сигур-
ност и съвместни
проверки на институ-
циите Областна ди-
рекция по безопас-

На този етап важи
забраната за внос на
месо, мляко и произ-
водните пакетирани
и непакетирани про-
дукти. Проверяват се
багажи и коли, а при
установено наличие
на забранени продук-
ти, те се изземват,
поставят се във фри-
зери и след това се
унищожават. Ако та-
кива храни не бъдат
декларирани, наруши-
телите подлежат на
глоба или углавно
преследване. Осъ-
ществява се и абсо-
лютен контрол на
движението на жи-
вотни, като не се до-

пуска превозването
им без документи. До
този момент няма ре-
гистрирани наруше-
ния. Граничарите пре-
доставят листовки,
в които се разяснява
какво представлява
болестта, а пътници-
те се информират в
никакъв случай да не
пренасят месни про-
дукти. На този етап
превозните средства
се обработват с
пръскачки.

В началото на юли
правителството от-
пусна 4.5 милиона за
предприемане на мерки
за недопускане на забол-
яването в България.

Над 450 пернишки социалисти
и симпатизанти на Бузлуджа

Любомира ПЕЛОВА
В събота в местността Историческа пол-

яна под връх Бузлуджа се проведе тради-
ционният събор на БСП. Десетки хиляди
социалисти, сред които и над 450 членове
и симпатизанти на партията от област Пер-
ник се включИХА в честванията на Бузлу-
джа по случай 127-та годишнина от създа-
ването на партията, Обяви председателят
на ОблС на БСП - Перник Валентин Петков.

Традиционният събор на левицата бе под
надслов "За по-добър живот - нашата кау-
за е България". Той е най-многобройният
от 2005 г. насам, съобщиха организатори-
те.

На върха бяха и млади социалисти от
Словения, Сърбия, Черна гора и Румъния.

Преди началото на Бузлуджанския съ-
бор председателят на БСП Корнелия Нино-
ва, народни представители от ПГ на "БСП
за България" и млади социалисти подне-
соха венци и цветя на барелефа "Осново-
положници на социалистическото движе-
ние", на паметника на Хаджи Димитър и на
паметника на партизаните от Габровско-
Севлиевския отряд.

От догодина: 7 клас ще
приключва училище на 28 юни
Светла ЙОРДАНОВА

Министерството
на образованието и
науката /МОН/
предлага за общес-
твено обсъждане
график на учебното
време и ваканциите,
както и за датите и
дейностите по дър-
жавните зрелостни
изпити, национално-
то външно оценява-
не и изпитите за
придобиване на про-
фесионална квалифи-
кация през следваща-
та учебна година,
съобщиха от МОН.

С графика за изпи-
тите се предлага ма-
турите в 12-и клас
да останат на същи-
те дати - първата
по български език и
литература от май-
ската сесия да бъде
на 21 май 2019 г., а
втората - по пред-
мет по избор - на 23
май 2019 г.

Държавните зре-
лостни изпити по
желание ще са в пе-
риода 28 май - 31
май 2019 г., пред-
вижда проектът.

Предлага се в се-
сията август - сеп-
тември 2019 г. изпи-
тът по български

език и литература
да е на 28 август
2019 г., вторият за-
дължителен - на 29
август, а изпитите
по желание - в перио-
да 30 август - 4 сеп-
тември.

Следващата уче-
бна година е първа-
та година, в която
по учебен план сед-
мокласниците ще
учат 36 учебни сед-
мици, т.е. за тях
учебните занятия
ще приключат на 28
юни. Досега те учеха
до 15 юни.

Датите на нацио-
налните външни
оценявания се опре-
делят всяка година
и за следващата
проектът предвиж-
да изпитът по бъл-
гарски език да е на
17 юни 2019 г., а по
математика - на 19
юни 2019 г.

Подаването на до-
кументите за уча-
стие в приема за
гимназиите ще е от
3 до 5 юли 2019 г.
Резултатите от
първото класиране
на учениците
трябва бъдат об-
явени до 11 юли
2019 г., от второто

класиране до 18 юли,
а обявяването на не-
заетите места след
втори етап на кла-
сиране ще бъде на 23
юли.

Промяна се предла-
га и за външните
оценявания за чет-
въртокласниците -
на 9 май 2019 г. ще
се състои изпитът
по "Човекът и об-
ществото", а на 10
май - по "Човекът и
природата". Провер-
ката на знанията по
български език и ли-
тература е предви-
дена за 14 май, а по
математика - за 16
май 2019 г.

Оценяването на
дигиталните компе-
тентности на уче-
ниците от десети
клас ще е в периода
10-14 юни 2019 г.
Държавните изпити
по теория на профе-
сията и специалнос-
тта за придобиване
степен на професио-
нална квалификация
ще са на три сесии -
през януари, юни-
юли и септември. Те
са в зависимост от
това, кога желаещи-
те са придобили пра-
во да ги положат.
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124 íàðóøåíèÿ â ñåêòîð "Ñòðîèòåëñòâî"
Това установи Инспекцията по труда в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
135 нарушения на

трудовото законода-
телство е открила
дирекция "Инспекция
по труда" Перник
през първите шест
месеца на тази година
при направените 35
проверки на строи-
телни обекти в облас-
тта. Най-много са на-
рушенията свързани
със спазването на
изискванията за здра-
вословни и безопасни
условия на труд- 108.
След тях са тези по
трудовите правоот-
ношения- 27. По време
на проверките, тру-
довите инспектори
са издали 124 предпи-
сания за отстранява-
не на констатиране
нередности. По време
на проверките са
спрени 7 обекта, глав-
но поради нарушения
на изискванията за
безопасни и здравос-
ловни условия на
труд. Става въпрос
за спрени от експлоа-
тация  най-вече на
строителни скелета,
поради нарушения на
изискванията за безо-
пасен труд.. През то-
зи период са съставе-
ни 7 акта за установ-
яване на администра-
тивни нарушения. От
тях 4 са свързани с
нарушаване на изи-
скванията за безопас-
ни и здравословни ус-
ловия на труд и 3 с
нарушения на трудо-
вите правоотноше-
ния.

От Д"ИТ" Перник
информираха, че еки-
пи от инспектори са
подпомогнали колеги-
те си от София об-
ласт при извършване-
то на проверки на
строителни обекти,
тъй като в област
Перник за сега строи-
телните обекти са
сравнително малко.

Повечето обекти са
свързани  със санира-
нето на сградите и
ремонтни дейности.

Анализът, който
прави Инспекцията
по труда е, че конста-
тираните нарушения
през първото полуго-
дие на 2018 г са пове-
че в сравнение със съ-
щия период на 2017 г.

По информация на
Изпълнителна агенци-
я "Главна инспекция
по труда", по-малко
трудови злополуки на
работното място в
сектор "Строителс-
тво" при ръст на
строителните обеми
са регистрирани в
НОИ през първото
полугодие на година-
та, благодарение на
засиления контрол,
който Инспекцията
по труда осъщест-
вява в цялата страна.
Намаляват и случаи-
те на работа без
сключен трудов дого-
вор, но секторът про-
дължава да бъде сред
най-рисковите както
по отношение на бе-
зопасността и здра-
вето при работа, та-
ка и при осъщест-
вяването на трудови-
те правоотношения.

За първото полуго-
дие на 2018 г. кон-
тролните органи на
Агенцията са извър-
шили 2840 бр. провер-
ки в строителство-
то при 2400 бр. за съ-
щия период през 2017
г., което е ръст с
18%. Проверките в
сектора са 13% от
всички, извършени от
инспекторите по
труда през първото
полугодие.

Р е г и с т р и р а н и т е
трудови злополуки,
свързани с работния
процес, са 63, от кои-
то 3 смъртни. През
2017 г. те са били 76,
от които с летален

изход - 6.  Най-тежко-
то нарушение в облас-
тта на трудовите
правоотношения - по-
лагането на труд без
трудов договор, е ус-
тановено в 323 слу-
чая при 381 година по-
рано. Запазва се тен-
денцията всеки чет-
върти случай на рабо-
та без договор да е
установяван на
строителен обект.

В строителството
са и почти половина-
та спрени обекти, ра-
ботни места, работ-
но оборудване и др.,
които пряко са зас-
трашавали живота и
здравето на работе-
щите - 88 бр. от 187
общо. Този вид нару-
шения обаче намал-
яват спрямо първото
шестмесечие на 2017
г., когато са били 120
от 257 общо. Но се
увеличават броят на
нарушенията, свърза-
ни с обезопасяването
на работното обо-
рудване. Увеличава се
и делът на този вид
нарушения в сектора
спрямо общия им
брой, констатиран
във всички икономи-
чески дейности. През
т.г. на строителни
обекти са установени
2027 нарушения по бе-
зопасността на обо-
рудването от 11 711
общо, докато година
по-рано броят
им е бил 1822  от
13 103.

Установените
нарушения в сек-
тор "Строителс-
тво" за полуго-
дието на 2018 г.
са общо 13 982
бр., от които
9023 бр. са свър-
зани с безопас-
ността и здраве-
то при работа, а
4950 бр. са в об-
ластта на тру-
довите правоот-

ношения - възникване-
то, изпълнението и
прекратяването им,
заплащането на тру-
да, работното време
и др. За всяко устано-
вено нарушение се
вземат мерки за от-
страняването му,
което води до по-
добряване на условия-
та на труд в пред-
приятията и се пре-
дотвратяват вероя-
тни трудови инци-
денти.

През първото полу-
годие са съставени
1134 актове за уста-
новяване на админис-
тративно нарушение.
На практика всеки пе-
ти издаден от кон-
тролните органи на
Агенцията акт е бил
за нарушение на
строителен обект. За
нарушения на здра-
вословните и безопас-
ни условия на труд
актовете в строи-
телството са 510,
което е 50% от всич-
ки издадени актове за
нарушения, свързани
с безопасността на
труда.

Все още при провер-
ките на строителни-
те обекти най-често
срещаните наруше-
ния са свързани с обе-
зопасяването при ра-
бота на височина.
Необезопасяването
на конструктивните

отвори на строежи-
те - асансьорни шах-
ти, стълбищни пло-
щадки, тераси, про-
зорци и т.н., както и
използването на нео-
безопасени и неоком-
плектовани скелета,
най-вече при дейнос-
тите по саниране на
сгради, са най-чести-
те такива  наруше-
ния. Не се обезопас-
яват и временните
ел. инсталации. Пада-
нето от височина и
удар от електрически
ток са едни от най-
честите причини за
трудови злополуки,
довели до смърт на
пострадалите работ-
ници.

Анализът, който
прави ИА"ГИТ" за дей-
ността през първото
полугодие на 2018 г
показва, че контрол-
ните органи на Ин-
спекцията са извър-
шили 22 091 проверки
в 18 138 предприя-
тия. Установени са
95 165  нарушения.
Нарушенията на нор-
мите, свързани с бе-
зопасността и здра-
вето при работа, са
45 205, а в областта
на трудовите пра-
воотношения - 49 710
.

Установените слу-
чаи на работа без
трудов договор са
1257. Съставени са
5330 актове за уста-
новяване на админис-
тративно нарушение,
от които 1011 са за
нарушения, свързани
с правилата за оси-
гуряване на здравос-
ловни и безопасни ра-
ботни места, а 4261 -
в областта на трудо-
вите правоотноше-
ния. Сумата на влез-
лите в сила наказа-
телни постановления
е 8 млн. лв.

Установената сума
на неизплатени въз-
награждения е 15.1
млн. лв. и намалява с 3
млн. лв. спрямо същия
период на 2017 г. В съ-
щото време изплате-
ните възнаграждения
след намесата на Ин-
спекцията са се увели-
чили с 2.3 млн. лв. и
достигат 12.4 млн. лв.

Стажантската програма
на ЧЕЗ навърши 10 години

Силвия ГРИГОРОВА
10-годишният юбилей на стажантската

програма на ЧЕЗ бе отбелязан с обща сре-
ща на стажантите, техните наставници и
висшия мениджмънт на компанията, която
се проведе на 23 юли в Техническия учебе-
н център на "ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия" АД в София. В срещата участваха 50
стажанти от 14 града - София, Разлог, Гуля-
нци, Гоце Делчев, Плевен, Видин, Левски,
Ботевград, Мездра, Бяла Слатина, Червен
бряг, Тетевен, Дупница и Козлодуй. Те спо-
делиха своите очаквания от стажа и наблю-
даваха демонстрация на работа по въз-
душна линия средно напрежение, която бе
представена от експертите на "ЧЕЗ Разпре-
деление" на учебния полигон в Техничес-
кия учебен център на компанията.

"За десет години в стажантската ни прог-
рама се включиха повече от 650 младежи,
а над 250 от тях намериха своята професио-
нална реализация в ЧЕЗ и станаха част от
голямото ни семейство", отбеляза Евгения
Накова, директор "Човешки ресурси" в
"ЧЕЗ България" ЕАД.

Стажантската програма на ЧЕЗ е целого-
дишна. Тя дава възможност на младите хо-
ра да придобият опит в реална работна сре-
да, да се запознаят с дейността на компа-
нията и с изискванията за избраната от тях
професия. Участниците получават възнаг-
раждение, докато същевременно натрупват
ценни навици и умения.

ЧЕЗ България провежда дългосрочна по-
литика в подкрепа на младите таланти и
професионалното образование. За целта
компанията успешно си партнира с висши
учебни заведения и с професионалните
гимназии в Западна България.

С 20% ще е новото поскъпване
на "Гражданска отговорност"

Любомира ПЕЛОВА

С около 20 процента се очаква да поскъп-
не застраховката "Гражданска отговор-
ност" до края на годината. Според анализ
на Комисията за финансов надзор събрани-
те премии за 2017-а година за автомобили-
те, камионите и автобусите не са достатъч-
ни, за да покрият разходите на застрахова-
телите.

С днешна дата само в рамките на 2018-а
застрахователите увеличиха тарифите си с
около 25%, предава Нова телевизия, Обе-
щаната система "бонус-малус", при която
съвестните шофьори ще плащат по-малко,
остава все още проект. Очаква се през сеп-
тември Комисията за финансов надзор, Ми-
нистерството на вътрешните работи и тран-
спортното министерство да изберат един от
11-те варианта, предложени от наетия пре-
ди година консултант. В момента средната
премия за лек автомобил е около 200 лева,
до края на годината може да достигне до
240 лв. Средната изплатена претенция за
леките автомобили е 1362 лв. за имущес-
твена щета и 57 748 лева за неимуществе-
на.

Изчисленията на Комисията за финансов
надзор показват, че има риск от значител-
на загуба за 2017 г. - 65 млн. лв. може да не
стигнат, за да се покрият предявените пре-
тенции за леки и лекотоварни автомобили
до 5 тона. В предишните 5 години недостиг
не е имало.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 1, 65м2, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.
10. Двустаен, Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер, 65м2 - 50 000 лв.
11. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
12. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
ТЕЦ, 2 тер. 120м2 - 70 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. ПВЦ - 66 000 лв.
16. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
26. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
27. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
27. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 550 лв.

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

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

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

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Понеделник, 30 юли 2018 г., брой 141 /6489/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

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

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

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

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

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

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

- 65000лв

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

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

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

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@abv.bg
www.ra-skorpion.com

Facebook: Рекламна агенция Skorpion

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

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

Собственик
продава:

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

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

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч
прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

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

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от зат-
ворен тип Делта Хил. Местополо-
жението е уникално, представлява
чудесно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам масивна двуетажна

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

Фирма "АК Електрик" АД, град
Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници,
настройчици на абканти,
настройчици на щанци. Тел.:
077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в Батановци. Тел: 0893 306 308
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 30 юли 2018 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

Интересно и забавно

ОТКРИЙТЕ 6-ТЕ РАЗЛИКИ



Съперник 930 юли 2018 г.ДАЙДЖЕСТ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна

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

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

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

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене   Засегнат район /улици,

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

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

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Община Брезник
На 31.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30

ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Душинци
На 31.07.2018 г. /08:45 - 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30

ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Кошарево
На 31.07.2018 г. /08:30 - 16:15 ч.; 09:00 - 16:15 ч./   На 02.08.2018 г.

/09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Банище
На 30.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Бабица:   С.Бабица
На 30.07.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  Брезник:   Александър Филипов, Владо

Захариев, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров,
Яне Сандански

На 30.07.2018 г. /09:00 - 14:15 ч./ -  Брезник:   Андрей Михайлов, Георги Ив
Бунджулов

На 30.07.2018 г. /08:45 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 08:45 -
10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:45 - 20:00 ч. по искане на
"ЕСО" ЕАД/ -  Глоговица

На 30.07.2018 г. /08:45 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:45 -
20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Конска:   Iv-310,311

На 30.07.2018 г. /08:45 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:45 -
20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Лялинци:   I-259 Кв.13

На 30.07.2018 г. /08:45 - 10:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД; 15:45 -
20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Трън:   8ми Март, 9ти Септември, Александър
Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо
Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо ГоПИн, Денчо Знеполски, Десета,
Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, Мах.Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска,
Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев,
Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин,
Яким Тошков

На 01.08.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Брезник:   06286.72.21,
Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 01.08.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Велковци, Общ.
Брезник:   083011, Местн. Страище, Мах.Пали Лула, С.Велковци, УПИ IV-105, Кв.40

На 01.08.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Ноевци
На 01.08.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Селищен Дол
На 01.08.2018 г. /08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./ -  Ярджиловци:   Братя

Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово,
Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 01.08.2018 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./
-  Слаковци

На 01.08.2018 г. /08:30 - 16:30 ч.; 08:30 - 10:30 ч.; 14:30 - 16:30 ч./
-  СоПИца

На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Бегуновци
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Беренде, Общ.

Земен
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  БРЕЗНИК:   МТП

;РЪЖДАВЕЦ ;
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Брезнишки Извор
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Велиново
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Габровдол
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Гигинци:   УПИ ХIV-

219, Кв.22
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  ДОЛНА СЕКИРНА:

МТП ;Д.СЕКИРНА ;
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Милкьовци
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Непразненци
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Режанци
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Садовик
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./ -  Станьовци
На 02.08.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./   На 03.08.2018 г.

/09:00 - 16:15 ч./ -  Горна Секирна:   Местн.Валога
На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долна Секирна
На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:30 ч.; 09:00 - 10:30 ч.; 14:00 - 16:30 ч./

-  Ерул
Община Перник
На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Батановци:   3ти

Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица,
Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю
Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола
Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Методий, Средорек, Старо Село, Стефан
Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 30.07.2018 г. /15:00 - 16:30 ч./ -  Батановци:   3ти Март, Бела Вода,
Мах.Трънска И Кащерова, Свети Спас

На 30.07.2018 г. /13:00 - 14:30 ч./ -  Батановци:   Бела Вода, Бл Дцз Васил
Коларов, Мах.Трънска И Кащерова, Св.Св.Кирил И Методий

На 30.07.2018 г. /13:00 - 14:30 ч./ -  Перник:   Юрий Гагарин
На 30.07.2018 г. /10:00 - 10:30 ч./ -  Перник:   Благой Гебрев, Владайско

Въстание, Изток, Стомана, УПИ V,Кв.201,Кв.Изток, Ямбол
На 30.07.2018 г. /09:15 - 11:15 ч./ -  Перник:   Благой Гебрев, Воронеж, Изток,

Стомана
На 30.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 - 16:15

ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00
ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./ -  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л IV-241, Кв.29, УПИ I-51 Кв.14

На 30.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Дивотино:   3-Ти Март, 34069, Витоша,
Витоша, Втора, Двадесета, Двадесета, Двадесетидевета, Двадесетиосма,
Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетипета, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта,
Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета, Дванадесета, Девета, Девета, Девета,
Деветнадесета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Единадесета, Комсомолска,
Люлин, Люлин, Люлин, Махала Герен, Махала Ливаге, Махала Светавода, Миньор,
Миньор, Миньор, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета,
Петнадесета, Първа, Първа, Първа, Първа, Седемнадесета, Седма, Седма, Слатина,
Слатина, Струма, Тридесета, Тридесета, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипета,
Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста,
Тринадесета, Тринадесета, УПИ VIII - 296 Kb.21, УПИ II Кв.746, Четвърта, Четирдесета,
Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетипета, Четирдесетиседма,
Четирдесетитрета, Четринадесета, Четринадесета, Шеста, Шеста, Шестнадесета

На 30.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Перник:   1-Ва, 1-Ва, 1-Ва, 12-Та, 13-Та,
14-Та, 15-Та, 16-Та, 17-Та, 2-Ра, 2-Ра, 4-Та, Балван, Бели Брег, Бузлуджа, Витоша, Вихрен,
Горно Могиличе, Дъга, Кв. Рудничар, Кръстец, Малашевска, Мальовица, Могиличе,
Оборище, Острица, Петрохан, ПИрин, Протожерица, Рила, Рила, Рудничар, Рудничар,
Св.Св.Кирил И Методий, Софийско Шосе, Стоян Заимов, Странджа, Твърди Ливади,
Чавдар, Шипка

На 30.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ярджиловци:   Александър
Стамболийски, Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Братя Чакрини, Васил Левски, Велин
Асенов, Вердин Александров, Витоша, Витоша, Витоша, Георги Димитров, Двадесет И
Трети Април, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Девети Септември, Девети
Септември, Девети Септември, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Алексиев, Иван
Димитров, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Йордан Станоев, Йордан
Станоев, Китка, Китка, Китка, Кракра, Марин Зафиров, Марин Зафиров, Методи
Станимиров, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Орниче, Орниче, Осоица, Партизан,
Партизан, Партизан, Перник, Плиска, Плиска, Първи Май, Радослав Зафиров, Радослав
Зафиров, Рила, Рила, Свилен Русев, Славчо Дяков, Славчо Дяков, Средна Гора, Стара
Планина, Стража, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 30.07.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 09:00 - 16:15 ч.; 13:30 - 15:00
ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:15
ч./   На 04.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Зидарци

На 30.07.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 31.07.2018 г. /09:00 - 16:00
ч./   На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:00
ч./ -  Перник:   Златоград, Изток, Йордан Благоев, Куйбишев, Никола Чучулков,
Новгород, Рашо Димитров, Ставропол, Харков, Юрий Гагарин

На 30.07.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 31.07.2018 г. /08:00 - 16:15
ч./   На 01.08.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./   На 02.08.2018 г. /08:00 - 16:15
ч./   На 03.08.2018 г. /08:00 - 16:15 ч./ -  Дивотино:   Витоша, Двадесета,
Двадесетивтора, Двадесетиосма, Двадесетиседма, Двадесетишеста, Дванадесета,
Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв29 УПИv   -642, Люлин, Миньор, Миньор,
Осемнадесета, Осма, Пета, Рила, Седма, Слатина, Струма, Струма, Тридесетивтора,
Тридесетипърва, Тринадесета, Четвърта, Шеста

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 - 15:30
ч./ -  Горна Диканя

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 - 15:30
ч./ -  Даскалово:   Втора

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 - 15:30
ч./ -  Драгичево:   Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария
Луиза, ПИрин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа,
Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 - 15:30
ч./ -  Мърчаево:   Мърчаево ПИ 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 - 15:30
ч./ -  Перник:   Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър
Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв.
Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова,
Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров,
Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 - 15:30
ч./ -  Рударци:   1452, 3-Ти Март, LxxxIII-1526 Кв.121, XVIII-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик,
Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна,
Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
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Продължава от стр. 9 Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова,
Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен,

Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил И Методий, Кирил
Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила
Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн.Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил
Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец
Паисий, Перник, ПИрин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май,
Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, РодоПИ, Розова Долина, Ропотамо, Рударска,
Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица,
Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан
Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, Ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ
LXXXIV-2229,Кв.21., УПИ I-1427 Кв.80б, УПИ Х|Х,Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев,
Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен,
Ястребец

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 03.08.2018 г. /14:00 - 15:30
ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица,
Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска
Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър,
Йордан Корчев, Калоян, КаПИтан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо
Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Мах.Бугьовец,
Мах.Каназирова, Мах.Кюлова, Мах.Опашиница, Мах.Шестакова, Мах.Язовира,
Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./, Местн.Шумнатица, Могилата, Незабравка,
Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май,
Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан
Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум,
Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин,
Явор, Янтра

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На
03.08.2018 г. /14:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Големо
Бучино:   Бачова Махала, Витоша, Даскала, Дъбрава, Кедър, Кокиче, Кракра, Люлин,
Нарцис, Република, София, Струма, УПИ Xxiv Кв. 39, Яланджийска, Ясен

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На
03.08.2018 г. /14:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Драгичево:   V-
14,Кв.83, VII-555 Кв.80, Александър Боянов, Александър Танев, Байкал, Бор, Васил
Априлов, Васил Левски, Витоша, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Горно
Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит,
Долно Драгичево, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Калиница, Каменица, Кокиче, Кракра,
Лебед, Любен Каравелов, Люлин, М.Копринено Орище ПИ 324, Магистрала, Мария
Луиза, Мах.Крушите, Местност Горно Драгичево, Местност Горно Драгичево/Ал Танев,
Местност Горно Драгичево/Борова Гора, Местност Горно Драгичево/Вилите, Местност
Горно Драгичево/Гола Могила, Местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Местност
Горно Драгичево/Крушите, Местност Горно Драгичево/Селимите, Местност Горно
Драгичево/Черешите, Минзухар, Миньор, Мрамор, Никола Вапцаров, Оборище, Панайот
Волов, ПИ 020003, ПИ 1625,М.Серимеж, ПИрин, Реката, Република, Рила, Ропотамо,
Рударска, Сава Асенов, Серимеж, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426, Физкултурна, Христо
Ботев, Черни Връх, Янтра

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На
03.08.2018 г. /14:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Мало Бучино:
Люлин/2-Ра/

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На
03.08.2018 г. /14:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Мърчаево:
10-Та

На 30.07.2018 г. /08:00 - 09:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На
03.08.2018 г. /14:00 - 15:30 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Перник:
Бучински Път

На 04.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Витановци:   Васил Левски, Кракра
Пернишки, УПИ I-51 Кв.14

На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Богданов Дол:
Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз
Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Бара,
Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, ПИрин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма,
Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон,
Чучулига

На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Вискяр:   II-253
Кв.30

На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Гоце Делчев:
Ючдорушко Дере

На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Мещица:   Адалберт
Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски,
Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал
Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги
Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина
Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин,
Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, КаПИтан Петко
Войвода, Кв.3 УПИ VIII-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия,
Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола
Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила
Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец,
Станке Димитров, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Радуй
На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Расник:   Брод,

Казанджийска, Околовръстен Път
На 01.08.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Ярджиловци:   Ален

Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван
Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица,
Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор
Димитров, Христо Смирненски

На 01.08.2018 г. /09:00 - 15:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./
-  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий
Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора,
Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 02.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:00
ч./ -  Богданов Дол:   Васил Левски, Витоша, Княз Борис I, Люлин, Мах.Стаменова,

Пчела, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Смирненски, Чучулига
На 03.08.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Драгичево:   Васил Левски, Калиница,

Каменица, Люлин, Местност Горно Драгичево, Оборище, Република, Средорек, Умище,
УПИ VIII-1426

На 04.08.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ярджиловци:   Александър Стамболийски,
Арда, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Витоша, Витоша,
Двадесет И Трети Април, Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Девети Септември,
Девети Септември, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Иван Димитров,
Извън Плана, Йордан Станоев, Йордан Станоев, Йордан Станоев, Китка, Китка, Китка,
Кракра, Марин Зафиров, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Орниче, Орниче,
Партизан, Партизан, Партизан, Перник, Плиска, Плиска, Първи Май, Радослав Зафиров,
Радослав Зафиров, Рила, Рила, Свилен Русев, Славчо Дяков, Славчо Дяков, Средна
Гора, Стража, Тодор Димитров, Христо Смирненски

Община Радомир
На 31.07.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Байкалско
На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Батановци:   3ти

Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов,
Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста
Тричков, Лозан Рангелов, Мах.Кабранови, Мах.Яшарска, Махала Андрейна, Махала
Андронова, Махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил
И Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Борнарево:   УПИи
I-066007 Кв.66

На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Копаница
На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Лесковец, Общ.

Перник:   Бившо Ткзс
На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Перник:

Железничарска
На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Планиница, Общ.

Перник:   П-Л ХХII, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1
На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Радомир:

Мах.Арбанас
На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Черна Гора, Общ.

Перник:   Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път,
Магюшница, Мах.Ваклинови, Мах.Димеви, Мах.Кюрчийски, Мах.Сугареви, Мах.Толева,
Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 01.08.2018 г. /08:45 - 10:00 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Ярджиловци:
Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша,
Двадесет И Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън
Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан,
Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

Община Трън
На 30.07.2018 г. /10:45 - 16:15 ч./ -  Слишовци
На 30.07.2018 г. /10:00 - 15:15 ч./ -  Долна Мелна
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На

31.07.2018 г. /09:30 - 16:15 ч./ -  Шипковица
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На

31.07.2018 г. /09:15 - 16:15 ч./ -  Дълга Лука:   УПИ IV-71, Кв.17
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/   На

02.08.2018 г. /09:00 - 15:15 ч./ -  Долна Мелна:   НУПИ 12
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Бусинци
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Видрар
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Вукан:

УПИ III-130 Кв.12
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Горна

Мелна:   87
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Горочевци
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Докьовци
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Еловица,

Общ. Трън
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -

Костуринци
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Къшле
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Лева

Река
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Мрамор,

Общ. Трън:   Стълб 32, Клон А
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Пенкьовци
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Радово
На 30.07.2018 г. /09:00 - 20:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -

Стайчовци
На 03.08.2018 г. /09:00 - 12:15 ч./ -  Трън:   Георги Бабичев, Денчо Знеполски,

Руй, Стефан Рангелов
На 01.08.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  Банкя, Общ. Трън
На 01.08.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  Богойна
На 01.08.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  Врабча
На 01.08.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  Ломница, Общ. Трън:   М.Ждрелото
На 01.08.2018 г. /12:45 - 16:15 ч./ -  Трън:   9ти Септември, Александър

Стамболийски, Атанас Ботев, Китка, Мах.Китка, Мосаловска, Петко Д. Петков, Яким
Тошков

 Ръководството на дружеството поднася извинения на своите
клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания
на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна
линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план
за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според
тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/
или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и
от онлайн приложението "Аварии, текущи ремонти и планирани
прекъсвания" на cez-rp.bg, за да получите информация в реално
време за всички планирани и непланирани прекъсвания на
електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на заxранването.
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Страницата подготви Яне Анестиев

Димитър Петков вкара гол с цената на три точки

„Ñòðóìñêà ñëàâà” çàïî÷íà ñ ïîáåäà

Отборът на
Струмска слава (Ра-
домир) започна по
страхотен начин се-
зона във Втора про-

фесионална лига,
след като още на
старта грабна пъл-
ния комплект точки.
Футболистите на

Владимир Димитров
победиха с минимал-
ното 1:0 Поморие, а
единственото попа-
дение в срещата бе

дело на Димитър
Петков, който се
разписа в 43-ата ми-
нута. Началото е по-
вече от обнадежда-
ващо за радомирци,
които през миналия
сезон се бориха със
зъби и нокти за оце-
ляването си в про-
фесионалния фут-
бол и успяха да се
спасят буквално миг
преди последният,
30-ти кръг да прик-
лючи. Новият стар-
ши треньор на Помо-
рие Радослав Боянов
пък не успя да запи-
ше успешен дебют.
Младият добричлия
все пак ще се опита
да спечели първа по-
беда с поморийци
следващия кръг, ко-
гато приема у дома
Литекс. В следващия
кръг „Славата” гос-
тува в Кърждали на

„Миньор” гостува в Ихтиман
в първия кръг на Трета лига

Завърналият се в Югозападната Трета
лига отбор на Велбъжд (Кюстендил) ще
стартира новото първенство като домакин
на Пирин (Разлог), отреди тегленият днес
жребий. Вчера кюстендилци обърнаха
Чико Бунара (село Бяга) от 0:1 до 2:1.
Хебър 1918 (Пазарджик), които завършиха
2-и през миналия сезон, стартират у дома
със Сливнишки герой. Изпадналият от
Втора лига Оборище (Панагюрище) също
стартира с домакинство, но на изкаралия
трудна пролет Рилски спортист (Самоков).
Миньор (Перник) също ще има претенции
за промоция, а чуковете стартират с
гостуване в Ихтиман.

Мачовете започват на 11 август (събота)
с начален час 18.00 часа:

Ботев (Ихтиман)- Миньор (Перник)
Хебър 1918 (Пазарджик)- Сливнишки

герой (Сливница)
Септември (Симитли)- Балкан

(Ботевград)
Банско- Германея (Сапарева баня)
Чавдар (Етрополе)- Спортист (Своге)
Надежда (Доброславци)- Беласица

(Петрич)
Велбъжд (Кюстендил)- Пирин (Разлог)
Оборище (Панагюрище)- Рилски

спортист (Самоков)
Вихрен (Сандански)- Марек 1915

(Дупница)

„Арда”
Състави:Стр.сл . :

1.Юго Коантар (вр) -
10.Ерик Иванов, 6.Ди-
митър К.Петков,
88.Илиян Попов,(74
Маджиров) 5.Мар-
тин Костов, 23.Лю-
бомир Танев, 9.Але-
ксандър Аспарухов,
8.Тодор Зюмбулев
(к)(55 Тасев), 2.Борис-
лав Николов, 19.Хрис-
то Младенов(85 Ча-
паев), 14.Христо Ки-
рев.

Поморие :30 .Мар -
тин Теменлиев (вр) -
7.Борис Тютюков,
5.Георги Д.Петков
(к), 14.Живко Жеков,
18.Живко Петков,
6.Иван Янчев, 16.Лю-
бомир Божинов,
13.Мирослав Коев,
4.Стоян Кижев,
21.Теодор Стефанов,
11.Християн Каза-
ков.

Днес решават за наказанията на ЦСКА
ЦСКА очаква днес

важно решение на УЕ-
ФА, пише . На „Армия-
та“ се надяват да
пристигне постанов-
лението на евроцен-
тралата за наказания-
та на Кристиан Мали-
нов и Николай Боду-
ров за разправиите
след мача с Рига в сре-

щата реванш от пър-
вия квалификационен
кръг на Лига Евро-
па.Трябваше в петък
евроцентралата да
обяви какви са сан-
кциите на двамата за
червените им карто-
ни. В клуба обаче така
и не постъпи инфор-
мация, нито пък УЕФ-

А съобщи решението
си в онлайн платфор-
мата си. На Дисципли-
нарната комисия към
международната цен-
трала е предоставен
запис. На него се виж-
да как Малинов блъска
футболист на Рига,
докато Бодуров пола-
га опити да разтърве

Слави Гоцев без компромиси

"Без компромиси", написа брезнишкият
централен  блокировач на националите
Светослав Гоцев под снимка от Белмекен,
която той публикува в социалните мрежи.

Припомняме, че мъжкия национален от-
бор по волейбол на България , който е во-
ден от Пламен Константинов е на лагер на
високопранинската база, като част от под-
готовката за Световното първенство в Бъл-
гария и Италия през септември. Волейбои-
листите ни ще останат на 2000 метра над-
морска височина до 11 август, след което
продължават подготовката във Варна.

Други национали също пуснаха фотоси
от високопланинската база, като показаха
моменти на ентусиазъм и мотивация при
пребивававнето си на Белмекен.

участниците в меле-
то.Очаква се Малинов
да бъде със спрени
права за поне 2 срещи,
което означава, че ще
пропусне и реванша с
Адмира, а не е изклю-
чено да е аут и за пър-
вия мач от 3-ия квали-
фикационен кръг. Що
се отнася до Бодуров

- ЦСКА е готов да ос-
порва неговата вина
в ситуацията. Капи-
танът може да се раз-
мине само с 1 мач на-
казание, тъй като не
удря никого. На база
на решението на УЕФ-
А от "Армията" може
да обжалват санкции-
те.

Стоянович разучава подготовката на Роси
Словенецът Слави-

ша Стоянович, кой-
то във вторник ще
бъде официално об-
явен за нов треньор
на Левски, разследва
подготовката на
предшественика си
Делио Роси. Столи-
чен ежедневник ин-

формира , че Стоя-
нович е поискал „си-
ните" да му предос-
тавят целия трени-
ровъчен план на
италианеца по време
на паузата.

Става дума за под-
робно описание на
всяко едно занима-

ние, проведено от
Делио Роси. В момен-
та словенецът пра-
ви анализ на ситуа-
цията, за да разбере
какво да коригира,
след като поеме от-
бора. Иначе Стояно-
вич не е пожелал да
дава съвети за ти-

тулярния състав и
тактиката за ут-
решния мач с Черно
море.

Новият наставник
на „сините" ще бъде
само зрител в поне-
делник на „Герена", а
всичко ще бъде в ръ-
цете на тандема

Георги Тодоров-То-
дор Симов. Припомн-
яме, че Славиша
Стоянович се раз-
бра със собственика
на Левски за едного-
дишен договор, в
които има опция за
удължаване с още
един сезон.

Отборът на Арда
тръгна с победа в
професионалния фут-
бол, след като тимът
от Кърджали се нало-
жи с минимален резул-
тат 1:0 при гостува-
нето си на Кариана Ер-
де.Единственото по-
падение за селекцията
на Елин Топузаков дой-
де минута преди края
на първото полувре-

ме, когато точен бе
Веселин Марчев.Друг
претендент за влиза-
не в елита - Локомо-
тив (София), пък се
спъна на старта, след
като не успя да побе-
ди коравия тим на
Черноморец Балчик у
дома, завръшвайки
при нулево равенс-
тво.Царско село спе-
чели трудно гостува-

нето си на Литекс с
гол в последната ми-
нута на редовното
време.

Двата тима сътво-
риха зрелищен голов
спектакъл, в който
феновете видяха цели
5 гола. Гостите пове-
доха през първото по-
лувреме с два гола -
точни бяха Минчев
от дузпа в 10-ата и

Прлевич в 37-ата.
Последният четвърт
час на мача бе изпъл-
нен с драма и голове.
Тафраджийски намали
в 74-ата, а Живков
върна равенството в
мача 11 минути по-
късно. С гол на Йорда-
нов в 90-ата минута
гостите от Царско
село ликуваха с трите
точки.Локо Горна Ор-

яховица и Монтана не
се победиха, завър-
швайки 1:1. "Железни-
чарите" поведоха в
45-ата минута с гол
на Пенев. Победата се
измъкна в последния
момент за домакини-
те, тъй като в 5-ата
минута на добавено-
то време на втората
част Монтана стигна
до изравняване.

„Арда” бие, „Локото” с издънка
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При атаката на униформените в село Владимир има двама задържани

Изправят пред Темида
още един пиян шофьор

Любомира ПЕЛОВА
46-годишен радомирец ще отговаря пред

Темида за шофиране на автомобил в нет-
резво състояние.

Закононарушението е извършено на 11
юли тази година, когато в Перник бил про-
верен лек автомобил „Опел „Вектра“, уп-
равляван от радомиреца М.В. на 46 години.
При изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол са отчетени 1,58 промила.
Той вече е привлечен като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение „подпис-
ка“.

Работата продължава съвместно с Район-
на прокуратура – Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Полицаи разбиха

нарколаборатория,
двама са арестувани.
Иззети са голямо ко-
личество зелени сухи
растения марихуана,
гласи прессъобщение-
то на Областната ди-
рекция на МВР.

Двама столичани са
задържани за произ-
водство на наркоти-
ци при операция на
служители от Район-
ното управление на
полицията в Радомир.
Спецакцията е осъ-
ществена миналата
седмица в село Влади-
мир. В разбитата нар-
колаборатория се е
отглеждала марихуа-
на, а целта е била раз-
пространение на дро-
гата.

Полицаите атакува-
ли частен имот, пол-
зван от 30-годишния
столичанин Л.В., кой-
то е бил собственост
на неговата майка.
Вътре служителите
на реда се натъкнали
на цяла поточна линя,
обособена в къщата и
двора. Производстве-

ната дейност започ-
вала от помещение за
разсадъчен материал,
преминавала през
няколко оранжерии,

парник, сушилния за
обраните вече стръ-
кове и обособен склад
за готовата продук-
ция. Лабораторията
била оборудвана с
кварцови лампи, вен-
тилатори, климатиза-
ция, поливна система,
специални машини за
бране и сушене.

Намерени и иззети
са 104 зелени расте-
ния с височина от 25
до 250 см. и голямо ко-

личество сухи стръ-
кове канабис. Конфис-
кувани са още спе-
циални торове и пре-
парати за пръскане,

машини и съоръже-
ния.

Задържани за 24 ча-
са по Закона за МВР са
30-годишният Л.В. и
56-годишният Л.В., и
двамата от София.
Мъжете са познати
на органите на реда.

Започнато е бързо
производство и рабо-
тата продължава под
ръководството на Ра-
йонна прокуратура –
Радомир.

От полицията вече търсят
авторите на фалшивите сигнали

Любомира ПЕЛОВА
Заради слуховете за проблеми с язовирна-

та стена на питейния водоизточник на Пер-
ник и множество малки населени места –
„Студена” и множеството фалшиви сигнали,
които подпалиха безплатния телефон 112, се
наложи и Областната дирекция на МВР в
Перник да изслезе със спецално становище,
за да успокои гражданите.

В него се казва, че в петък, на 27 юли, са
били получени ножество сигнали за компро-
метиране и пропукване на язовирната стена
на язовир „Студена“ Разтревожени гражда-
ни се обаждали непрекъснато на телефон
112, притеснени за собствената си сигурност.

Всички тези слухове са абсолютно не ос-
нователни, заявиха от ОД на МВР. Направена
е проверка от полиция, пожарна, община, об-
ластна администрация, ВиК и ДАНС. Резул-
татите показали, че всичко е наред и няма
никакви проблеми. Обемът на язовира е в до-
пустимите граници и се изпуска съобразно
нормативните изисквания.

От полицията са предприети мерки за уста-
новяване авторите на фалшивите сигнали.

АКО ПОЛИЦИЯТА СИ
МИСЛИ, ЧЕ ЩЕ ХВАНЕ
АВТОРА НА ФАЛШИВАТА
НОВИНА, по-добре да тър-

си на босия цървулите. Става дума за
пропукването на стената на язовир
«Студена», което се привидя в нечии
болен мозък, а мнозина взеха, че се
вързаха. Явно въображението на някои
работи на макс. При липсата на новини
– ето ти перфектната сензация. Люби-
телите на конспирации обаче не би
трябвало да се връзват чак толкова.
Психозата се създава повече от техни-
те опровержения, от колкото от фей-
сбук измишльотината. Ако я караме в
тоя порядък, държавата трябва да съз-
даде цяло министерство за борба с
фалшивите новини. Нещо като Минис-
терство на истината по романа „1984”
на Оруел. Сякаш за потвърждение, че
живеем в измислена реалност, вярва-
ме на глупотевини. Още по-парадок-
сално е гръмкото всенародно начина-
ние да се издирят  и да се накажат ви-
новниците - интересно по кой закон.
Може би по несъществуващия закон за
истината. Ако с такова внимание ще се
удостояват всички фалшиви новини,
както тази за стената на язовир «Сту-
дена», трябва да се прави ежедневен
преглед на целия новинарски поток по
всички видове медии. И да си кажем
правичката – половината от тая „про-
дукция” си е чиста проба фалшива но-
вина. Засега обаче сме в трепетно оча-
кване да разкрият новия „враг на наро-
да”, та после да разберем къде да си
търсим приятелите.

МОЖЕ ДА СМЕ ДАЛЕЧЕ ОТ АФ-
РИКА, но африканската чума по свине-
те почука на митниците ни. В Стрезими-
ровци  положението е спокойно, но ако
дойде от някъде коварната болест, там
е  мястото на нейната ликвидация. Об-
ластният управител на Перник внесе
успокоение сред народа, че чумата
няма как да мине през иглените уши на
железния ветеринарен контрол. Кофти
само, че бая нашенци правят зяй пазар
в братска Сърбия, пълнят багажници с
всякакви месни продукти, за които
после се хвалят пред комшиите, че са
натурални сръбски. Демек, вече  и
плескавицата няма да ни се услажда.
А като си помислим, че скоро предстои
точно фестивал на лесковацката плес-
кавица – ум не ни го побира. Тая чума
чума да я тръшне да

Нов съдия по вписванията в Трън
Силвия ГРИГОРОВА

Нов съдия по впис-
ванията има в общи-
на Трън от края на
миналата седмица,
научи „Съперник”.
Това е Евдокия Стое-
ва Тя ще съвместява
и длъжността дър-
жавен съдебен из-
пълнител. Съдия
Стоева  се е явила
на общо основание
на конкурс по доку-
менти, обявен от
М и н и с т е р с т в о т о
на правосъдието, на
който са се явили
няколко кандидати и
го е спечелила. Тя е
назначена на тази
длъжност до об-
явяването на кон-
курс и назначаване-
то на титуляр. В

четвъртък беше
първия работен ден
на съдия Стоева в
община Трън.

Проверка на „Съ-
перник” показа, че
съдия Стоева  има
общ юридически
стаж 10 години ка-

то помощник час-
тен съдебен изпъл-
нител и адвокат. В
края на миналата
седмица  тя вече
подписа и първия си
официален доку-
мент като съдия по
вписванията.

Рапърът Криско в Мошино
на Илинденски събор

Светла ЙОРДАНОВА
По стара традиция и тази година жители-

те на пернишкия квартал “Мошино”, ще
празнуват деня на Свети Пророк Илия. Съ-
борът ще се проведе на 2 август, когато по
стар стил се отбелязва и църковният праз-
ник Илинден.

Той ще дапочне в 8:30 мака, когато в цър-
квата „Свети Пророк Илия” ще бъде отслу-
жена света литургия.

За доброто настроение на жителите на
Мошино и техните гости, е организирана
празнична програма.

От 18 часа на откритата сцена пред НЧ
“Съзнание” в квартала ще започне праз-
нична програма с участието на Антонио Си-
меонов, Сорина Богомилова, Валерия Мом-
чилова и оркестър “Граовци”.

Тя ще продължи от 21 часа, с концерта на
рап-звездата Криско, който ще се качи на
откритата сцена пред Общински Младежки
дом “Мошино”.
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