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Оттука започва България!
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3700 Vidin, Bulgaria, South Industrial 
Zone, Tel. +359 94 600 230, 

Fax. +359 94 600 305

E-mail: vidahimad@mail.bg  
www.vidachim.com

Арендова и изкупува 
земеделска земя 

в землището на с. Цар 
Петрово, с. Тополовец, 
с. Чичил, с. Бяла Рада,
с. Войница и гр. Кула.

GSM: 0884 207 355 
тел: 094/992 924 и факс: 094/99 14 36

централа:  0882 942 211, факс: 0882 942 212; тех. секретар: тел. 0938 98 200; 
пласмент: тел. 0888 405 652, 0885 945 763, 0885 838 445
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Изкупува земеделски земи във всички землища 
на област Видин и цяла България.

Изготвяне на всички документи. Коректни 
отношения и бързо обслужване. 

гр. Видин, ул. “княз Ал. Батенберг”, партер
(до банка “Пиреос”), тел.: 094/991 451, 0895 503 150

Най-високи цени! Заплащане веднага! 

Ново

Доверете се на дългогодишния 
ни опит и професионализъм!

Виц на броя

Green peace
Ви очаква!
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Безнаказно в каручка или с кучка

"Дай всичко, не 
чакай да получиш”

Не само през лятото е привлекателен 
спа-хотелът Green peace. През есента в него 
неповторимо се съчетават изключителните 
природни дадености на местността Божури-
ца с разнообразието от спа-процедури и гос-
топриемството на персонала.

Почувствайте се възродени след престоя в 
джакузитата с вода от термален извор с дока-
зани лечебни минерални качества. 

казва пред в. „НИЕ” ос-
нователят на Академия 

„Юнити” Здравко Геор-
гиев. Наскоро народни-

ят представител 
Владимир Тошев 
покани във Видин 
екип от академи-
ята, който за два 
дни извърши кван-

това диагностика на моментното здраво-
словно състояние на над 100 видинлии. 

„НИЕ”: Какво Ви 
събира в Академия 
„Юнити”?

Здравко Георгиев: 
На нашата академия, 
чиито основатели сме аз 
и Людмила Саздова, де-
визът е: "Дай всичко, не 
чакай да получиш”. При-
мерно ако дадеш два 
лева, да не чакаш да по-
лучиш половин кг. сире-
не. Просто даваш и ако 
вървиш добре по своя 
еволюционен път, винаги 
ще получаваш най-необ-
ходимото, за да можеш 
да продължиш своята 
работа. Целият колек-
тив, в който повечето са 
млади хора, работим по 
този начин и съм много 
доволен.

"НИЕ": Как стана 
така, че дойдохте във 
Видин?

Георгиев: Дойде 
при нас един много бла-
годатен пациент - Влади-

мир Тошев. Казвам бла-
годатен, понеже всички, 
които идват, започват 
да ни разпитват какво 
ще им правим, какво ще 
стане, а този пациент 
каза: "Ваш съм. Правете 
каквото знаете". Такъв 
пациент не сме имали 
досега. Направихме му 
първо квантова диагно-
стика, после започнахме 
коригиране на влошени-
те показатели. Трябва да 
му видите резултатите 
след един месец - на-
пълно здрав! Та ние му 
казахме нашия принцип 
- дай. Предложихме му 
и той прие да направим 
една благотворителна 
акция в града, от който е 
той и ето ни тука.

„НИЕ”: Поздравле-
НИЕ! Какъв е принци-
път на квантовата 
диагностика?

Георгиев: Осъщест-

Успешно представяне на област Видин 
на изложението „Горен Рейн 2012”

Областният управител на Видин Цветан 
Асенов показва брой на немския вестник „Бадише 
Цайтунг” с публикация за откриването на изло-
жението в Офенбург, придружена със снимка, на 
която до Асенов са седнали германският финан-
сов министър Шойбле и областният управител 
на Ортенау Шерер

Областният управи-
тел Цветан Асенов опре-
дели като изключително 
успешно представянето 
на Видинска област на из-
ложението „Горен Рейн 
2012”, което се проведе от 
29 септември до 7 октом-
ври в гр. Офенбург (област 
Ортенау, Германия). Ще 
припомним, че Областна 
администрация – Видин 
получи покана от област-
ния управител на Ортенау 
Франк Шерер да подреди 

безплатно свой щанд на 
търговското изложение. 

„Всички официални 
гости, включително ми-
нистърът на финансите на 
Германия Волфганг Шой-
бле и представителите на 
Австрия и Франция, дошли 
за откриването, посетиха 
нашия щанд и дегустираха 
част от продуктите, които 
бяхме изложили”, подчер-
та Асенов. Основните от-

Сутрин е – около 9 
часа в понеделник и мно-
зинството видинлиии вече 
са по работните си места, 
така че движението във 
Видин се е поуспокоило. 

Автобус от градския транс-
порт, пътуващ по бул. „Па-
нония”, навлиза в кръгово-
то с ул. „Екзарх Йосиф”. Да 
оставим идиотщината да 
се направи кръгово движе-

ние на кръстовище между 
булевард с шест платна 
и разделителна ивица и 
улица с две платна  - това 
само във Видин може да 
го сторят и гражданите да 
гледат безучастно! Но така 
или иначе това е факт. 

За който не знае – пра-
вилникът за движение по 
пътищата гласи, че вече 

навлезлите в кръговото 
пътни превозни средства 
са с предимство, (освен 
ако друго не е посочено 
с нарочен знак) – тоест 
останалите трябва да ги 
изчакат. В случая обаче 
пред автобуса в кръговото 
връхлита откъм кв. „Нов 

Социализъм - да нахраним гладния 
с риба.

Капитализъм, както ни го опис-
ват - да не храним гладния с риба, а 
да му дадем въдица.

Капитализъм, какъвто е наистина 
- не даваме въдицата, а я продаваме 
на кредит, без гладният да разбере, 
че няма достъп до езерото с рибата, 
нито има билет за риболов, защото 
и езерото, и рибата отдавна принад-
лежат на този, комуто той вече е 
длъжник за въдицата...



О Б Щ И Н А   ч У П р е Н е
с.чупрене, обл.Видин тел: 

09327/2580,2400 факс:09327/2402
e-mail:ob_chuprene@abv.bg   

http://www.chuprene.com

О Б Щ И Н А   ч У П р е Н е
с.чупрене, обл.Видин тел: 

09327/2580,2400 факс:09327/2402
e-mail:ob_chuprene@abv.bg   

http://www.chuprene.com
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Из парламентарния контрол

0878 36 95 08

бр. 75   четвъртък - неделя 11 - 14 октомври 2012 г. 

път” кон, теглещ каруца - 
по-точно яйка, в която се 
возят трима наши съграж-
дани от маалата. И само 
благодарение на бързата 
реакция на шофьора се 
разминават на косъм от 
гибелна катастрофа.

Явно за всички е на-
рушението на Закона за 
движение по пътищата, 
извършено от яйкаджията 

поради незнание на пра-
вилника или поради без-
хаберие. Това обаче не е 
единственото нарушение.

Преди няколко месе-
ца Общински съвет – Ви-
дин прие промени в На-
редбата за организация 
на движението в града, 

които влязоха в сила от 
15 септември. Но мнозина 
забравиха в цялата сума-
тоха около въвеждането 
на платеното паркиране в 
централната градска част 
и превръщането в еднопо-
сочни на няколко улици, 
че беше въведена и още 
една промяна – 

забранено беше дви-
жението на превозни 
средства с животинска 
тяга в основните улици 
на града. Да, на каруци, 
файтони, талиги, яйки и 
гальотки бе забранено 
да се движат не само в 
центъра на Видин, но и 
по всички главни улици 
на видинските квартали 
(виж карето), включител-
но и най-крайните като 
„Акджамия” например. 

Да припомним, че и 
преди тези промени дви-
жението на пътни превоз-
ни средства с животинска 

тяга беше забранено в 
центъра. Но този забра-
нителен режим и преди  
не се спазваше, а сега – 
още по-малко. Различни 
по вид, размер, товари и 
брой пътници яйки и кару-
ци се движат преспокой-

но през града, оставяйки 
миришещи на Авгиевите 
обори биологични доказа-
телства за преминаване-
то си, които по-късно ав-
томобилите размазват и 
разнасят във вси посоки. 

Ние, видинлии, обаче  

дотолкова сме свикнали с 
тази мила родна картинка, 
че прескачането на фека-
лии по пътното платно не 
ни прави впечатление. 
Само че заедно с крепост-
та „Баба Вида”, „Кръстата 
казрма”, храма „Св. Ди-
митър” и всичките други 
забележителности Видин 
посреща туристи от цял 
свят с осеяни с фашкии 
улици и още повече с маз-
ните екскременти, оставя-
ни по паркове и градини 
от безбройните бездомни 
и разхождани домашни 
песове и мачки. 

В крайна сметка ре-
шението е едно – щом 
има правила, те трябва 
да се спазват. А който ги 
нарушава – санкция! Но 
да сте чували някой да 
е глобен, че се е разкар-
вал из Видин в каручка 
или с кучка? Проблемът 
не е в липсата на закони 
и наредби, а в липсващия 
контрол за тяхното прила-
гане!

Петрана 
Миткова

На основание Заповед № 314/08.10.2012 г. 
на кмета на община Чупрене,област Видин и 
във връзка с Решение № 120, прието с про-
токол № 11/18.09.2012 г. на Общински съвет 
– Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  
30.10.2012 г. От 14.30 чАСА В ЗАСеДАтеЛ-

НАтА ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:
За отдаване под наем на земи от Общинския 

поземлен фонд, подробно описани по номера на 
имоти, местности, начин на трайно ползване, кате-
гории  и са обявени  в общината.

ЗеМЛИЩе чУПреНе :
ОБЩА ПЛОЩ „ЛИВАДИ” - 12,151 дка.
ОБЩА ПЛОЩ „НИВИ”       - 53.089
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 141,417 дка.
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всич-

ки имоти- 1010 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /пет-

десет/ лв. /невъзстановими/. 
Депозит за участие 10% от началната тръжна 

цена.
тръжната документация се закупува всеки 

работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 
29.10.2012 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит се внасят до 
16.00 часа на 29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите 
условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 315/08.10.2012 г. на 
кмета на община Чупрене,област Видин и във 
връзка с Решение № 121, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  

30.10.2012 г. От 14.45 чАСА В ЗАСеДАтеЛНА-
тА ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:

За отдаване под наем на земи от Общинския по-
землен фонд, подробно описани по номера на имоти, 
местности, начин на трайно ползване, категории  и са 
обявени  в общината.

ЗеМЛИЩе чУПреНе И ВърБОВО :
ОБЩА ПЛОЩ „ЛИВАДИ” - 4,706 дка. - ЧУПРЕНЕ
ОБЩА ПЛОЩ „НИВИ” – 98.085 - ЧУПРЕНЕ
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 17,262 дка.            

- ЧУПРЕНЕ
ОБЩА ПЛОЩ „ЛИВАДИ” - 28,363 дка. - ВЪРБО-

ВО
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА С ХРАСТИ” - 17,603 дка.   

- ВЪРБОВО
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всички 

имоти- 1220 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /петде-

сет/ лв. /невъзстановими/.
Депозит за участие 10% от началната тръжна 

цена.
тръжната документация се закупува всеки 

работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 
29.10.2012 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит се внасят до 
16.00 часа на 29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.09327/2580

Успешно представяне на област Видин на изложението...

Безнаказно в каручка или с кучка

Забранява движението на каруци по: 
бул. „Панония”, ул. „Христо Ботев”, ул. 
„Цар Александър II”, ул. „Дунавска”, ул. 
„Гораст”, ул. „Екзарх Антим I”, ул. „Иван 
Асен II”, ул. „Широка”, ул. „Преславска”, 
ул. „Княз Борис I”, ул. „Цар Михаил III 
Шишман”, ул. „Райна Княгиня”, ул. „Хан 
Аспарух”, ул. „Редута”, ул. „Цар Симеон 
Велики”; забраната важи и за следните 
жилищни комплекси: „Химик”, „Съедине-
ние”, „Христо Ботев”, „Строител”, „Пе-
тко Каравелов”, „Бенковски”, „Бонония”, 
„Гео Милев”,  „Крум Бъчваров”, „Вида”, 
„Панония” и „Възраждане”.

Из решението на ОбС – Видин 
от 29 март 2012 г.

Служител на ДАИ връзва кон, оставен да се 
шляе с каруцата из Видин

расли и сектори, предста-
вени на видинския щанд, 
обясни областният упра-
вител, са винарство, зе-
меделие, туризъм, околна 

среда и образование. 
„Успешното предста-

вяне на област Видин ста-
на с пълното съдействие 
на Община Видин, Бело-
градчик, Чупрене и Кула”, 
подчерта Десислава Об-

ретенова, главен експерт 
„Регионално развитие и 
управление на проекти” 
в Областна администра-
ция - Видни. Съоргани-
затор на изложението бе 
Агенцията за регионално 

развитие и бизнес център 
– Видин. 

Свои вина на видин-
ския щанд са представили 
избите в Магура, в Борови-
ца и в Рупци, всяка от тях 
представени с шест свои 

производа. „Голям инте-
рес предизвикаха белите 
вина, както и характерно-
то за нашия регион „Гъм-
за”. Освен възможност да 
дегустират, посетители-
те на щанда получаваха 
и пълна информация за 
сортовете грозде, което 
се произвежда. Гръцка и 
немска фирми проявиха 
интерес към закупуване 
на вина – предоставихме 
нужните за установяване 
на контакт данни”, посочи 
Обретенова.

Освен винопроиз-
водителите участие са 
взели както Областният 
съюз на пчеларите, така 
и отделни производите-
ли на мед от с. Антимово 
и от град Видин. „Медът 
също предизвика инте-
рес както сред посетите-
лите, така и от страна на 
фирми. Френска фирма 
се интересуваше от заку-
пуване на видински мед и 
й осигурихме контакти с 
пчеларите”, даде пример 
експертката от Областна 
администрация – Видин.

„ЕлБи Булгарикум” 
също е представил своя 
продукция на изложени-
ето в Офенбург. Особен 
интерес е имало към ко-
зето саламурено сирене, 
както и към айряна и каш-
кавала. Участие също са 
взели Видинската търгов-
ско-промишлена палата, 

както и хотели от облас-
тта. „На над 15 предста-
вители на туристически 
агенции бе предоставе-
на информация какви са 
възможностите за наста-
няване в нашата област, 
за основните културно-
исторически и природни 
забележителности, за 
възможностите за транс-
порт. 2 фирми проявиха 
и интерес за посещение 
във Видин за търсене на 
възможности за инвести-
ране тук”, обясниха още 
от областната управа.

Това не е краят на 
партньорството между Ви-
дин и Ортенау. „В момента 
водим разговори за съв-
местен проект в сферата 
на меките мерки – размя-
на на кадри между двете 
областни администрации 
и по този начин обмяна 
на опит и повишаване 
квалификацията на слу-
жителите в двете админи-
страции”, каза областният 
управител. „Следващата 
официална работна сре-
ща ще се състои между 20 
и 30 май 2013 г. – до мо-
мента г-н Шерер съобщи, 
че 30 човека са проявили 
интерес да се включат в 
тази работна среща. Така 
че догодина чакаме една 
голяма делегация от Ор-
тенау да посети Видин”, 
допълни Асенов.
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„Социалната трапезария е добро дело”

На основание Заповед № 310/08.10.2012 г. на кмета на община Чупре-
не, област Видин и във връзка с Решение № 116, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  30.10.2012 г. От 

13.30 чАСА В ЗАСеДАтеЛНАтА ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:
За отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд, подробно описани 

по номера на имоти, местности, начин на трайно ползване, категории  и са обявени  
в общината.

ЗеМЛИЩе ДОЛНИ ЛОМ :
ОБЩА ПЛОЩ „ЛИВАДИ” - 645,393 дка.
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 825,292 дка.
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всички имоти- 5060 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.
Депозит за участие 10% от началната тръжна цена.
тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, 

до  15.00 ч. на 29.10.2012 г. в Общината.
Заявление за участие и депозит се внасят до 16.00 часа на 29.10.2012 г.
Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 311/08.10.2012 г. на кмета на община Чупре-
не, област Видин и във връзка с Решение № 117, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  30.10.2012 г. От 

13.45 чАСА В ЗАСеДАтеЛНАтА ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:
За отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд, подробно описани 

по номера на имоти, местности, начин на трайно ползване, категории  и са обявени  
в общината.

ЗеМЛИЩе реПЛЯНА :
ОБЩА ПЛОЩ „ЛИВАДИ” - 442,889 дка.
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 776,717 дка.
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всички имоти- 4110 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.
Депозит за участие 10% от началната тръжна цена.
тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, 

до  15.00 ч. на 29.10.2012 г. в Общината.
Заявление за участие и депозит се внасят до 16.00 часа на 29.10.2012 г.
Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите условия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 312/08.10.2012 г.на кмета на община Чупре-
не, област Видин и във връзка с Решение № 118, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  30.10.2012 г. От 

14.00 чАСА В ЗАСеДАтеЛНАтА ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:
За отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд, подробно оп-

исани по номера на имоти, местности, начин на трайно ползване, категории  и 
са обявени  в общината.

ЗеМЛИЩе СреДОГрИВ :
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 767,654 дка.
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всички имоти- 2310 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.
Депозит за участие 10% от началната тръжна цена.
тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 

часа, до  15.00 ч. на 29.10.2012 г. в Общината.
Заявление за участие и депозит се внасят до 16.00 часа на 29.10.2012 г.
Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите условия, на същото място и 

час.
За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 313/08.10.2012 г.на кмета на община Чупре-
не, област Видин и във връзка с Решение № 119, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  30.10.2012 г. От 

14.15 чАСА В ЗАСеДАтеЛНАтА ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:
За отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд, подробно опи-

сани по номера на имоти, местности, начин на трайно ползване, категории  и са 
обявени  в общината.

ЗеМЛИЩе ВърБОВО :
ОБЩА ПЛОЩ „ЛИВАДИ” - 274,321 дка.
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 594,072 дка.
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всички имоти- 2880 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /петдесет/ лв. /невъзстановими/.
Депозит за участие 10% от началната тръжна цена.
тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, 

до  15.00 ч. на 29.10.2012 г. в Общината.
Заявление за участие и депозит се внасят до 16.00 часа на 29.10.2012 г.
Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите условия, на същото място и 

час.
За справки и информация: тел.09327/2580
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„Аз благодаря много за 
предоставената социална 
услуга – вече трета година 
я ползвам. Доволна съм от 
храната в трапезарията, ко-
ято ни се дава, качествена 
е. Персоналът също е много 
добър, никога не са влизали 
в пререкания. Помага ни се 
така, тъй като пенсиите ни са 
ниски, а и храната, и всичко 
останало се увеличи. Не щя-
хме да изкараме годината, 
ако я нямаше тази помощ, 
която ни се дава сега”. 

Това казва видинската 
пенсионерка Любица Николо-
ва (на сн. вдясно) във връзка 
с отворилата на 1октовмри 
социална трапезария във Ви-
дин. Възрастната жена полу-
чава мизерна пенсия – налага 
й се всеки месец да свързва 
двата края с едва 145 лв. Тя 
е една от 239-мата видинлии, 
подали молби за получаване 
на безплатна храна и е има-
ла късмет да попадне сред 

одобрените. 
„Тези месе-

ци, в които не 
взимам ядене 
от кухнята, не 
ми стигаше 
пенсията за 
храна. И ви-
наги взимах 
заеми. Обаче 
като получа 
пенсията, нали 
трябва да вър-
на взетото, и 
пак недостига. 
Слава Богу, 
тази година 
удължиха на 
7 месеца сро-
ка, в който ще 
работи тра-
п е з а р и я т а ” , 
радва се Лю-
бица. „Тряб-
ва да продължи това хубаво 
дело – така помагат на нас, 
пенсионерите”, категорична 
е възрастната жена. Въпреки 

че живее чак в 
„Бонония” и й се 
налага да ползва 
градския транс-
порт, тя има на-
мерение всеки 
ден да идва в 
социалната тра-
пезария, за да 
получава топла 
супа и основно 
ядене.

Г л а в н и я т 
критерий за под-
бора на одобре-
ните 108 човека 
е месечният им 
доход, като шест 
от тях са бездом-
ни, а останалите 
са самотно жи-
веещи, обясни в 
деня на откри-
ването на тра-

пезарията Роми Василева, 
управител на направление 
„Социални услуги” на Общи-
на Видин. Проектът, по който 

се финансира соациалната 
трапезария, се субсидира от 
Министерството на труда и 
социалната политика. 

Първият, който е вклю-
чен в списъка за ползване 
на услугите на трапезарията, 
е с пенсия 100,86 лв., а по-
следният – със 165,64 лв. За 
всеки един е подписан инди-
видуален договор. Василева 
признава, че е имало недо-
волни – такива, които по една 
или друга причина са изпус-
налия крайния срок за пода-
ване на молба за получаване 
на безплатна храна, който е 
бил 25 септември. Допълва, 
че сигурно ще има и хора, ко-
ито роптаят, че са останали 
извън одобрените да получат 
безплатна храна. „Постарали 
сме се да спазваме всички 
изисквания, всички условия 
– всичко е явно и видимо за 
цялото гражданство”, под-
чертава обаче тя. 

рОСИЦА кирилова

Скотщина
На 5 срещу 6 октомври 27-го-

дишният М. В. от с. Септемврийци 
влязъл с взлом в дома на 78-годиш-
на жителка на селото, съобщават от 
ОД на МВР във Видин. По време на 
опита за грабеж 27-годишният мъж 
нападнал жената, причинявайки и 
наранявания в областта на главата и 
лицето. След като не намерил в дома 
на пенсионерката пари, М. В. я изна-
силил.

Пострадалата е транспортирана 
до видинската болница МБАЛ „Св. 
Петка”. За случая в полицията сигнал 
е подал кметският наместник на Сеп-
темврийци Васил Марков. На 7 ок-
томври с постановление на Районна 
прокуратура -Видин М.В. е задържан 
за срок до 72 часа. Срещу 27-годиш-
ният мъж в РУП -Видин е образувано 
досъдебно производство по чл.152 от 
НК (ал. 1. Който се съвъкупи с лице 
от женски пол ...  като го приведе в 
безпомощно състояние, се наказва 
за изнасилване с лишаване от свобо-
да от две до осем години).
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вява се чрез измерване 
електрическите параме-
три на биологично актив-
ните точки по дланта на 
ръката. Чрез диагности-
ката може с висока дос-
товерност да се оцени 
не само функционалното 
състояние на организма, 
но и да се открият пато-
логични процеси в ранен 
стадий, предразполо-
женост към определени 
заболявания, наличие 
на вируси, бактерии, па-
разити, тумори и други. 
Може предварително да 
се определи лечебното 
въздействие върху орга-
низма и неговите органи 
на различни лекарствени 
препарати, билки, храни 
и биодобавки.

"НИЕ": Диагности-
ката я прави специали-
зираната апаратура, 
на компютър. А откри-
вайки едно или друго 
нарушение, вече има-
те ли други методи, с 
които да повлиявате 
върху здравословното 
състояние на човека?

Георгиев: След като 
направим диагностиката, 
екипът се събираме и за-
почваме да я тълкуваме, 
защото ние трябва да 
намерим корена на вло-

шените показатели. Не е 
достатъчно да видим ня-
какви проблеми в някои 
от органите. Провеждаме 
разговори с човека - един 
или два пъти, понякога и 
повече. Разпитваме го 
за наследствени забо-
лявания, за навици, за 
отношение към различни 
неща. След години рабо-
та съм развил и интуици-
ята си, така че разчитам 
и на нея. И фактът е, че 
ние наистина сме изле-
кували такива заболява-
ния, където медицината 
вдига ръце - много видо-
ве рак, детска церебрал-
на болест и др. Едно от 
правилата ни е: "Няма 
неизлечима болест, има 
нелечим пациент". Ако 
човек дойде, както дой-
де Владо Тошев, и каже: 
„Ето ме, правете каквото 
знаете”, тогава е много 
по-лесно, отколкото па-
циентът да не вярва на 
лечението, да се съпро-
тивлява вътрешно. Защо-
то много хора са лабилни 
и могат да се повлияят 
от някоя диагностика и 
вместо да му помогнеш, 
той да задълбае още по-
вече с този модел на по-
ведение, който го е дока-
рал до това състояние.  

„НИЕ”: Какви са ме-
тодите и процедури-

те, които използвате 
в лечението?

Георгиев: Препоръч-
ваме различни добавки, 
съдържащи витамини, 
аминокиселини и веще-
ства, които е 
установено от 
д и а г н о с т и к а -
та, че липсват 
в организма. 
Всичко е строго 
индивидуално. 
Както и терапи-
ите с различни 
уреди и техники. 
Например тех-
ника су джок. 
Тя е базирана 
на китайската 
акупунктура. Те-
рапията пред-
ставлява въз-
действие върху 
дланите и стъ-
палата, където 
енергийно се 
проектират орга-
ните и частите на 
тялото. Включ-
ва въздействие 
върху активните 
точки и зони по 
различен начин 
- може да е с нагряване 
с мокси, може да е чрез 
игли, магнити или по друг 
начин.

Другото лечение е с 
аромати. Темата е много 
обширна, но в най-общи 
линии въздействието на 
есенцията, на аромат 
оказва много мощно въз-
действие на жлезите с 
вътрешна секреция  или 
на енергийния център, 
който отговаря за функ-
цията на жлезите и ен-
докринната система. 
Всяка една есенция носи 
вибрация, както кванто-
вата диагностика замер-
ва вибрацията на всяка 

една клетка и всеки един 
орган, така и с аромата - 
внасяш дадена вибрация 
в център или отнемаш. 

"НИЕ": Как решава-
те точно с кой аромат 

да въздействате?
Георгиев: Хората при 

нас се обучават между 
една и три години, за да 
започнат работа. Тогава 
може да се избере аро-
матът. Всеки един аромат 
има въздействие на опре-
делено физическо ниво, 
емоционално, психическо 
ниво. Пелинът например 
много силно въздейства 
на умствено ниво. Влияе 
върху невроните на мозъ-
ка и може да стане мно-
го бързо пренасочване и 
въздействане на физиче-
ското тяло.

"НИЕ": Ароматите 
като парфюми ли се 

вдишват, билки ли, или 
масла са, как дейст-
ват?

Георгиев: Етерични 
масла, добити от расте-
ния. След дълга проверка 

на производителите на 
масла в България, също 
и в чужбина, купуваме от 
тези, които преценим, че 
са най-силни, най-ефект-
ни. Лечението с аромат е 
комбинирано и в зависи-
мост от индивидуалното 
или моментното състоя-
ние на пациента. Всяка 
една терапия, която сме 
разработили и практи-
куваме, най-вече чрез 
масаж, е многоизмерна. 
Най-трудната част и най-
ефектната от наша стра-
на, това е да направим 
комбинации от арома-
ти за съответния човек. 
Имаме и с вдишвания на 

аромати. 
Другата терапия, с ко-

ято работим, е въздейст-
вие с цветове и там е тън-
ката граница и връзката с 
ароматите, защото както 
ароматът, така и цветът 
има вибрация, спектър 
на действие, той също 
отговаря за всеки един от 
енергийните центрове в 
човека и жлезите. И там 
пак по същия начин в за-
висимост от дисбаланса 
на жлезата се прибавя 
един или друг цвят. Лепят 
се кристали върху жлеза, 
орган. Кристалът е шли-
фован под такъв ъгъл, че 
отделя спектъра. Гледаш 
го бял, като натиснеш 
- червено става. Много 
ефектни камъни, много 
красиви и въздействат 
моментално - като сло-
жиш топчето, след една 
минута вече болката я 
няма. 

Ползваме и Юмейхо 
терапия. Основната цел 
и въздействие е баланси-
ране на тялото и връща-
не на костната структура. 
При нея имаме 99,9%, да 
не кажа 100%, успевае-
мост. Работим и с мед, 
като една от основните 
цели е детоксикация на 
организма и същевремен-
но неговото подхранване 
с необходимите компо-
ненти - микроелементи, 
аминокиселини. Медът 
се оказва много добър в 
това да пренася аромата 
или есенция в тялото.

"НИЕ": Ясно е, че 
за всеки човек всичко 
е много индивидуално, 
но все пак едно лечение 
или един етап от ле-
чение горе-долу какви 
средства изисква?

Георгиев: Например 
цената, която плати един 
видинлия със сериозно 
заболяване за десет про-
цедури за близо месец 
заедно с продуктите, бе 
около 500 лв. Но наисти-
на много е относително, 
защото всичко е строго 
индивидуално.

"НИЕ": Толкова хора 
се обръщат към Вас 
и ще се обръщат все 
повече, няма ли въз-
можност да направите 
свой филиал тук, във 
Видин, да обучите хора, 
които да работят?

Георгиев: Намерете 
хора и ще ги обучим. Го-
ворихме за такова нещо с 
управителя на видинска-
та болница д-р Василев. 
Той е готов да осигури 
помещение. Човекът, кой-
то иска да работи, първо 
трябва да дойде да се 
обучи при нас в Академия 
„Юнити”.

"Дай всичко, не чакай да получиш”

Община Видин отбеляза 
Световния ден на ходенето

Световният ден на 
ходенето – 6 октомври 
– се провежда ежегодно 
в цялата страна от 1993 
г. насам. И тази година 
Видин се включи в меж-
дународната инициати-
ва. Емилия Николова, 
директор на Дирекция 
„Хуманитарни дейности“ 
в Община Видин, даде 
старт на спортния праз-
ник. От „Колодрума” до 
„Баба Вида" се проведе 
поход с участието на уче-
ници и преподаватели от 
6 видински училища. В 
него се включиха и мно-
го видинлии, желаещи 
да подобрят своята фи-

зическа активност. На 
крайната спирка на похо-
да се разигра томбола с 
награди.

Проявата се органи-
зира от Община Видин и 
Международната асоци-
ация „Спорт за всички“. 
Световната инициатива 
цели популяризирането 
на ходенето като ефек-
тивна и лесна за прак-
тикуване двигателна ак-
тивност за всички, която 
могат да извършват и 
хора от третата възраст 
или в неравностойно по-
ложение.

Общинска 
пресслужба

Благоразположени към вълнуващите се от здравословното си състояние 
видинлии, Люси и Илиян от Академия „Юнити” извършиха диагностика на над 
100 човека без усмивката да слезе от лицата им

Квантовата диагностика с био-скенер  е ин-
дивидуален справочник за здравето. В рамките на 
няколко минути апаратът отчита 130 здравни по-
казателя  за  сърдечно-съдовата, мозъчно-съдова-
та, полова система, за минералната плътност на 
костите,  за микроелементи, за белия дроб и диха-
телните пътища,  за нивото на кръвната захар, за 
стомаха, черва, черния дроб, жлъчката и други
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ПОкАНА
Министерство на труда и социалната поли-
тика организира на 16 октомври 2012 г, от-

крита приемна в град Видин. Събитието ще 
се проведе от 10:00 часа в конферентната 

зала в сградата на Областна администрация 
- Видин. Всички граждани ще бъдат консул-
тирани от експерти от администрациите към 
министъра на труда и социалната политика.

На основание Заповед № 303/08.10.2012 г. на 
кмета на община Чупрене, област Видин и във 
връзка с Решение № 122, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене

ОБЯВЯВА ПУБЛИчеН търГ с явно наддаване за 
продажба на  частна общинска собственост – ПИ 
№ 060005 – ЛИВАДА село Средогрив от 3,016 дка.

Начална тръжна цена  - 750  лв.
Депозит за участие      -   75 лв.
търгът ще се проведе на 30.10.2012 г.от 10.30 

часа в сградата на Община Чупрене, заседателна 
зала – ІІІ етаж.

тръжната документация се закупува всеки рабо-
тен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 29.10.2012 
г. в Общината.

Цена на документацията – 50 лв.
Заявление за участие и депозит в размер на 

10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа на 
29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

Оглед на имота,  всеки ден до деня на провежда-
не на търга.

За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 304/08.10.2012 г. на 
кмета на община Чупрене, област Видин и във 
връзка с Решение № 123, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене

ОБЯВЯВА ПУБЛИчеН търГ с явно наддаване 
за продажба на  частна общинска собственост в 

землището на с. Долни Лом
  - ПИ № 106002 - ЛИВАДА – от 1,713 дка. с 

начална тръжна цена 690 лв. 
  - ПИ № 106059 - НИВА – от 3,745 дка. с на-

чална тръжна цена 1880 лв.
  - ПИ № 106003 - СКАЛА – от 1,278 дка. с на-

чална тръжна цена 510 лв.
  - ПИ № 082037 - ДЕРЕ - от 0,111 дка с начал-

на тръжна цена 50 лв.
Обща начална тръжна цена за имотите – 3130 

лв.
Депозит за участие      -   313 лв.
търгът ще се проведе на 30.10.2012 г.от 10.45 

часа в сградата на Община Чупрене, заседателна 
зала – ІІІ етаж.

тръжната документация се закупува всеки рабо-
тен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 29.10.2012 
г. в Общината.

Цена на документацията – 50 лв.
Заявление за участие и депозит в размер на 

10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа 
на 29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

Оглед на имота,  всеки ден до деня на провежда-
не на търга.

За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 305/08.10.2012 г. на 
кмета на Община Чупрене, област Видин и във 
връзка с Решение № 126, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г.на Общински съвет – Чупрене
ОБЯВЯВА ПУБЛИчеН търГ с явно наддаване за 

продажба на  частна общинска собственост
1.ПИ №043006– НИВА – Долни Лом 8,455 дка. с 

начална тръжна цена 1300 лв.
2.ПИ №000358– Ливада – Долни Лом, от 1,401 

дка.с начална тръжна цена 310 лв.
3.ПИ №000569– Др. селскост. т.–Долни Лом от 

6,557 дка с начална тръжна цена 990 лв.
4.ПИ №000106– Др. селскост. т.-Горни Лом от 

6,318 дка с начална тръжна цена 950 лв.
5.ПИ №001384 – Др. селскост. т.–Горни Лом от 

16,932 дка.с начална тръжна цена 2550 лв.
6. ПИ №002138– Ливада –Горни Лом от 17,272 

дка. с начална тръжна цена 2600 лв.
7. ПИ №002140– Ливада –Горни Лом от 7,296 дка. 

с начална тръжна цена 1100 лв.
8.ПИ №313005– Ливада –Горни Лом от 12,148 дка 

с начална тръжна цена 1850 лв.
9.ПИ №363015– Храсти –Горни Лом, от 13,789 дка 

с начална тръжна цена 2100 лв.
Обща начална тръжна цена за имотите – 13750 

лв.
Депозит за участие      -   1375 лв.
търгът ще се проведе на 30.10.2012 г. от 11.00 

часа в сградата на Община Чупрене, заседателна 
зала – ІІІ етаж.

тръжната документация се закупува всеки рабо-
тен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 29.10.2012 
г. в Общината.

Цена на документацията – 50 лв.
Заявление за участие и депозит в размер на 

10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа 
на 29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

Оглед на имота,  всеки ден до деня на провеж-
дане на търга.

За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 307/08.10.2012 г. на 
кмета на община Чупрене, област Видин и във 
връзка с Решение № 124, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене

ОБЯВЯВА ПУБЛИчеН търГ с явно наддаване за 
продажба на  частна общинска собственост - Лек 
автомобил с регистрационен номер ВН 2853 ВН, 

марка „Пежо” 309, рама VE33Ак2D210618915, дви-
гател 10FWОС0161731, оборудван с газова уредба.  

Начална тръжна  цена 600 лв.с ДДС.
Депозит за участие 60 лв.
търгът ще се проведе на 30.10.2012 г.от 11.30 

часа в сградата на Община Чупрене, заседателна 
зала – ІІІ етаж.

тръжната документация се закупува всеки рабо-
тен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 29.10.2012 
г. в Общината.

Цена на документацията – 50 лв.
Заявление за участие и депозит в размер на 

10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа 
на 29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

Оглед на автомобила,  всеки ден до деня на про-
веждане на търга.

На основание Заповед № 306/08.10.2012 г. на 
кмета на община Чупрене, област Видин и във 
връзка с Решение № 125, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене

ОБЯВЯВА ПУБЛИчеН търГ с явно наддаване 
за продажба на  частна общинска собственост  - 
ПИ № 029001 -„ерОЗИрАЛА ЛИВАДА” - репляна, 

от 617,009 дка. 
Начална тръжна цена  – 175000  лв.
Депозит за участие      -   17500 лв.
търгът ще се проведе на 30.10.2012 г.от 11.15 

часа в сградата на Община Чупрене, заседателна 
зала – ІІІ етаж.

тръжната документация се закупува всеки 
работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 
29.10.2012 г. в Общината.

Цена на документацията – 50 лв.
Заявление за участие и депозит в размер на 

10% върху продажната цена се внася до 16.00 часа 
на 29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

Оглед на имота,  всеки ден до деня на провеж-
дане на търга.

За справки и информация: тел.09327/2580
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Гарсониери
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет. 8/8, мазе.......................................23 000 лв.
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет.6/8, мазе........................................25 000 лв.
41 кв. м... “Панония”, панел, ет. 2, ...................................................................22 000 лв.
Двустайни
76 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 3/6 , мазе.............................................39 000 лв.
64 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2/8, мазе..............................................33 000 лв.
60 кв. м...“Химик”, панел, ет. 8/8, обзаведен....................................................28 000 лв.
68 кв. м... “Химик”, тухла, ет .6/6, след ремонт................................................45 000 лв.
60 кв. м... “Химик”, тухла, ет. 5/8, преходен, мазе ..........................................38 000 лв.
60 кв.м... “Вида”, панел , ет.3/8, мазе ..............................................................32 500 лв.
60 кв.м... “Панония”, тухла , ет.2/5, мазе, обзаведен ..................................18 000 евро
76 кв.м.... “Гео Милев”, панел, ет.7/7, след ремонт, мазе ...............................35 000 лв.
76 кв.м....“Бонония”, панел , ет.2/8, с мебели, мазе ........................................35 000 лв.
80 кв.м....“Бонония”, тухла, ет.2/5, таванска, мазе, обзаведен.......................50 000 лв.
60 кв.м.... “Васил Левски”, тухла, ет. 2, мазе....................................................38 000 лв.
75 кв.м.... “Екзарх Йосиф”, тухла, ет.1, гараж, мазе.....................................35 000 евро
60 кв.м... “Панония”, панел , ет.3 /8, мазе.........................................................32 000 лв.
67 кв.м... “Съединение”, тухла, ет.2/8, мазе, гараж, тав.стая ........................52 000 лв.
Тристайни, четиристайни, мезонети
78 кв.м.... “Панония”, панел, ет.1/8, мазе.........................................................39 000 лв.
78 кв. м... “Панония”, панел, ет.7/8, мазе , след ремонт.................................35 000 лв.
78 кв. м.... “Гео Милев”, панел, ет. 1/8, мазе...................................................40 000 лв.
78 кв. м.... “Химик”, панел, ет. 5/8, мазе.......................................................…35 000 лв.
84 кв.м..... “Химик”, тухла, ет.2/2, след ремонт................................................45 000 лв.
98 кв. м...Център, тухла, ет.1/5, мазе...............................................................67 000 лв.
100 кв. м..Пазара, тухла, ет.2/5, гараж, мазе...................................................80 000 лв.
117 кв. м.. “Бонония”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе.............................................70 000 лв.
120 кв. м... “Хр. Ботев”, тухла, ет.4/5, гараж, мазе, таванска стая.................80 000 лв.
78 кв.м....”Крум Бъчваров”, панел, ет. 4...........................................................42 000 лв.
120 кв. м...“Гео Милев”, тухла, ет.3/4, гараж, мазе..........................................85 000 лв.
Къщи, етажи от къщи, вилни  и селски имоти
50 кв.м.ул. „Цар Симеон Велики”, сутеренен етаж, сам.вход, след  ремонт 30 000 лв.
75 кв.м...ул. „Княз Дондуков”, самостоятелна, ет.1/1,двор 150 кв.м...............55 000 лв.
150 кв.м..с.Слана Бара,  самостоятелна,  двор 3000 кв.м..............................50 000 лв.
120 кв.м..с.Ясен, самостоятелна, двор 4100 кв.м...........................................35 000 лв.
120 кв.м..гр.Кула, ет.2,  двор 300 кв.м, лятна кухня.........................................35 000 лв.
120 кв.м...„Плиска”, тухла, ет. 2, двор 220 кв.м, ново строителство...............85 000 лв.
Изкупува земеделски земи и гори
в област Видин, община Лом, Кула, Бойница, Димово във всички землища 

Продавам атрактивен 
имот в с. Антимово в 
непосредствена бли-
зост до Дунав мост 2. 
Цена по договаряне; 

тел.: 0888 795 251

w

еДНОСтАЙНИ:
ж.к. „Крум Бъчваров” – панел,41 кв.м., ет.7/7, след ремонт - 25 000 лв.
ж.к. „Панония”- панел, 41 кв.м., след ремонт - 20 000 лв.
ДВУСтАЙНИ:
ж.к. „Бонония”- панел, 58 кв.м., ет.5/7, след част. ремонт - 32 000 лв.
ж.к. „Крум Бъчваров”- панел, 58 кв.м., ет.5/6 - 30 000 лв.
ж.к. „Гео Милев”- панел, 64 кв.м., ет.6/7 - 27 000 лв.
ж.к. „П. Каравелов” – панел, 64 кв.м., ет.2/7, лукс - 41 500 лв. 
ж.к. „Химик” – тухла, 70 кв.м.,ет. 3/6, гараж, с обзавеждане - 49 000 лв.
ж.к. „Ал.Стамболийски” – тухла, 72 кв.м., ет. 5/5, с обзав. - 40 000 лв.
ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ:
ж.к. „Съединение” – тухла, 90 кв.м., ет.7/8, таванска, мазе - 52 000 лв.
ж.к. „П. Каравелов” – панел, 78 кв.м., ет.7/8 - 37 000 лв.
ж.к. „Бонония” - панел, 78 кв.м., ет.5/7, парно, климатик, обзав. - 42  000 лв.
ж.к. „Христо Ботев” - тухла, 90 кв.м., ет.2/5, гараж, таванска - 75 000 лв.
ж.к. „Звездите”- тухла, 90 кв.м., ет.2/5 - 75 000 лв.
ж.к. „Панония”- панел,78 кв.м. - 30 000 лв.
ж.к. „Бенковски”- тухла,105 кв.м., таванска18 кв.м., кредит - 63 000 лв.
ж.к. „Кокиче”- тухла,100 кв.м., след ремонт, лок. парно, климатик - 56 000 лв.
ДРУГИ:
Двуетажна сам.къща във Видин, напълно обзаведена -130 000 лв.
Самостоятелна къща във Видин - 80 000 лв.
УПИ във Видин - Ц.Г.Ч, 280 кв.м. - 36 000 лв.
Под наем - тристаен, тухлен в кв. “Калето”, лукс - 500 лв.

Продавам ниви в земли-
щето на с. Цар Шишмано-

во с площ 25 дка; 
тел.: 0876 149 150

бр. 75   четвъртък - неделя 11 - 14 октомври 2012 г. 

Вестник  "НИе" има нов имейл: info@niebg.net

ПрОДАВА 
ИМОтИ

Продавам двустайно 
тухлено жилище в центъра, 
над аптека №1, от собстве-
ник; тел.: 094/601 136

Продавам магазин на 
ул. „Широка” - 75 000 лв., 
тристаен тухлен - нов, 102 
кв.м, ПВЦ, блиндирана вра-
та, гараж 26 кв.м, и дворно 
място в Дунавци – 1200 кв.м, 
оградено, цена 10 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

Продавам двустаен па-

нелен в к-с “Гео Милев”, бл. 
22, цена 25 000 лв.; тел.: 
0895 680 630

Продавам недвижим 
имот в с. Новоселци, северно 
от параклиса, с платен данък 
(автосервиз с ток, канал, два 
гаража, с надстройка); тел.: 
0885 538 341

Продавам къща до По-
ликлиниката и парцел в к-с 
“Бонония”; тел.: 0885 848 
754, 0886 562 611

Продавам дворно място 
1350 кв.м с две къщи, гараж, 
баня, селскостопански по-

стройки, на 27 кв. от Видин, 
изгодно; тел.: 0887 624 442

Продавам боксониера 
40 кв.м., находяща се на ул. 
„Княз Борис I”, кв. „Калето” 
- 25 000 лв.; тел.: 0887 668 
898, 0876 668 881

Продавам апартаменти 
в строеж, 1000 евро първо-
начална вноска, разсроче-
но плащане: тристаен, 146 
кв.м - 61 000 лв.; тристаен, 
96 кв.м - 51 000 лв.; дву-
стаен, 60 кв.м - 39 000 лв. 
плюс 50 кв. м тераса; тел.: 
0898 633 302

Продавам къща в с. 
Капитановци; тел.: 0899 
136 322

Продавам два броя пар-
цели един до друг, с дву-
етажна къща - 6500 лв., и 
едноетажна с плевня 1,400 
кв.м; тел.: 0885 538 341

Продавам гарсониери от 
13 до 20 000 лв., двустайни 
от 15 до 30 000 лв., изгодно 
тристайни тухлени; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

Продавам двустайни 
тухлени в к-с „Химик”, „Боно-
ния”, „Съединение” и кв. „Ка-
лето” и тристайни тухлени в 
к-с „Хр. Ботев”, „Бонония”, кв. 
„Калето”; тел.: 0896 659 632

Продавам гараж в кв. 
“Калето”, Перла 1; тел.: 0888 
039 051

Продавам двустаен па-
нелен в к-с “Вида”, бл. 3, 
среден апартамент; тел.: 
0888 773 407

Продавам къща във Ви-
дин – 60 кв.м, дворно място 
370 кв.м, цена 36 000 лв., 
спешно къща до болницата – 
100 кв.м, двор 1 дка, цена 85 
000 лв., и къща в Рупци – 22 
000 лв.; тел.: 0898 633 302, 
0896 330 733

Продавам панелни гар-
сониери в к-с „Панония”, „Гео 
Милев”, „Крум Бъчваров” и 
тухлени - до Пазара и в кв. 
„Калето”; тел.: 0896 659 632

Продавам панелна и ту-
хлена гарсониера, двустаен 
и тристаен с гараж; тел.: 094/ 

600 481, 0899 823 840
Продавам гарсониера 

до Пазара, двустаен пане-
лен - 25 000 лв., тристаен 
до Енергото и тристаен ту-
хлен - 45 000 лв.; тел.: 0897 
828 008

Продавам самостоятел-
на къща на три етажа, двор 
500 кв.м, самостоятелна 
луксозна къща, етажи със 
самостоятелен вход; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

Продавам масивна дву-
етажна къща, с лятна кухня, 
двор 800 кв.м в с. Слано-
трън, Видинско, цена по 
споразумение, тел.: 0896 
467 204, 0895 291 017

Продавам панелни гар-
сониери в к-с „Бонония”, 
„Вида”, на ул. „Широка”, к-с 
„Гео Милев”, „Химик” и дву-
стаен панелен в к-с „Крум 
Бъчваров”, „Гео Милев”, 
всички райони; тел.: 0898 
633 302

Продавам самостоятел-
на къща и етаж от къща; тел.: 
0896 659 632

Продавам изгодно къща 
в с. Медовница, Видинско; 
тел.: 0888 772 929

Продавам голям двуста-
ен в кв. “Калето” - изгодно, 
гарсониера в кв. “Калето”, 
самостоятелна къща с двор, 
ново строителство; тел.: 
0887 471 218

Продавам двустаен в к-с 
„Панония”, бл. 7, ет. 4; тел.: 
0895 300 116, 0897 054 308

Продавам парцел в ре-
гулация на с. Новоселци, 
800 кв.м, с масивна къща, 
сервизно помещение, вода, 
ток, цена по споразумение; 
тел.: 094/ 640 767

Продавам парцел в ра-
йона на с. Арчар, 1500 кв.м, 
с вила на два етажа, 1 дка 
лозе, овощна градина, ток, 
вода, цена по споразумение; 
тел.: 094/ 640 767

Продавам гараж до блок 
„Пирин”; тел.: 094/ 607 859, 
0885 312 580

Продавам двустаен в 
к-с „Панония”, бл. 7, ет. 4, ап. 
54; тел.: 0897 054 308, 0895 
300 116

Продавам тристаен па-
нелен в к-с „Вида”, ет. 4 – 34 
000 лв., двустаен с разшире-
ние в к-с „Бонония”, ет. 2 – 34 
000 лв.; тел.: 0898 633 302

Продавам изгодно сел-
ски имоти, парцели, търгов-
ски помещения, тристаен 
тухлен (с гараж и таванска) 
до градската градина, дву-

стаен тухлен (с гараж) в кв. 
“Калето” - 40 000 лв.; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

Продавам празен пар-
цел в регулация на с. Ака-
циево, без посредник; тел.: 
690 477, 0885 323 280

Продавам магазин 35 
кв.м, ново строителство, с 
Акт 16; тел.: 0887 943 970

Продавам гараж, трис-
таен апартамент и складове; 
тел.: 0888 622 789

Продавам/Давам под 
наем магазин до Пазара; 
тел.: 0888 795 251

Продавам изгодно трис-
таен тухлен апартамент; 
тел.: 0878 334 034

Продавам магазин на 
две нива, на търговска ули-
ца, и офис (възможност за 
влизане в дълг); тел.: 0899 
771 383

Продавам /Заменям 
втори етаж от къща в к-с 
„Плиска”, с гараж и мазе, 
без посредник; тел.: 0899 
203 325

Продавам гарсониери 
на ет. 8  – 12 000 лв., трис-
таен тухлен 96 кв.м, с обза-
веждане, до „Ровно”, ет. 4, с 
асансьор – 24 000 евро; тел.: 
0898 633 302

Продавам двустаен па-
нелен в к-с „Крум Бъчваров” 
– 23 000 лв., в к-с „Гео Ми-
лев”, „Бонония”, „Панония” 
и тристайни панелни в к-с 
„Крум Бъчваров”, „Бонония” 

и „Гео Милев”; тел.: 0896 
659 632

Продавам къща в иде-
ален център; тел.: 0878 334 
034, 0886 006 875

Продавам апартамент в 
широк център, тухла, гараж, 
ново строителство, в недо-
вършен вид – 40 000 лв.; 
тел.: 0885 916 227

Продавам гараж, гарсо-
ниера, двустаен, тристаен и 
къща, без посредник; тел.: 
0888 622 789

Продавам/Заменям ма-
газин 35 кв.м за джип; тел.: 
0887 943 970

Продавам двустаен 
апартамент, с гараж; тел.: 
0885 043 680

Продавам /Заменям 
вила в с. Рупци; тел.: 0899 
203 325

Продавам овощна гра-
дина 1 дка в регулацията 
на с. Покрайна; тел.: 0887 
514 347

Продавам тухлена гар-
сониера в к-с „Баба Тонка”, 
кв. „Калето” и бл. „Кокиче”, 
тухлен двустаен - 76 кв.м - 37 
000 лв., и тухлен двустаен – 
ет. 2, 40 000 лв., с гледка към 
р. Дунав; тел.: 0898 633 302

Продавам тристаен в кв. 
“Калето” - 45 000 лв., етаж на 
«Ташкюприя» - 55 000 лв., 
тристаен с гараж в центъра, 
к-с “Христо Ботев”; тел.: 0878 
620 610 

Продавам оборудвано 
заведение в Общин-



Недвижими имоти 
СтАНеВА – СтАНкОВА

тел.: 0899 864 954, 0888 257 153; 0878 864 985, 0878 940 520
www.ss1.portalimoti.com

гр.Видин, ж.к. „Съединение”, бл.3, партер 
Посредничество, консултации, съдействие и ор-

ганизиране получаването на банкови кредити при 
сделки с недвижими имоти. Наеми и управление.

Гарсониери и боксониери
кв. “Калето”, 49 кв. м., тухла, ет. 5/5, изт. излож., обзаведен ................ 30 000 лв.
ж.к. “Гео Милев”, 40 кв. м., ет. 7/8, панел, след осн. ремонт ................ 25 000 лв.
кв. “Калето”, 35 кв. м., тухла, ет. 5/5, ново строителство ...................... 32 000 лв.
бл. „Чавдар”, 44 кв.м, ет.4, тухла. ........................................................... 35 000 лв.
Двустайни
ж.к. “Бенковски”, 65 кв.м., тухла, ет. 2......42 000 лв.
ул. “Дунавска”, 60 кв. м., тухла, ет. 2........39 000 лв.
бл. Яворов, 60 кв.м., панел, ет.5/8, след ремонт ...........35 000 лв.
ул. “Тодор Велков”, 55 кв. м., ет. 4/4, тухла, ново стр.....32 000 лв.
ж.к. “Съединение“, 58 кв.м, ет.7/8, тухла ............................................... 33 000 лв.
кв. “Калето”, 64 кв. м., тухла, ет. 5/5, мазе, гараж ................................. 50 000 лв.
ж.к. „Химик”, 70 кв.м, ет. 3, тухла, с обзавеждане ................................. 45 000 лв.
ж.к. „Химик”, ет. 9/10, тухла, отремонтиран, с кредит ........................... 46 000 лв.
ул. „Антон Страшимиров”, 60 кв.м, ет. 4, тухла, ново стр .................. 22 000 евро
ж.к. „Съединение”,  58 кв.м, ет. 2, тухла, обзаведен, супер лукс ......... 45 000 лв.
бл. 120, 77 кв.м, ет. 3, тухла ................................................................... 37 800 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе. .......45 000 лв.
тристайни и четиристайни
ж.к. “Панония“, 78 кв. м., панел, ет.3...............................36 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, ет. 1, панел...........................................42 000 лв.
ж.к. „Бонония”, ет. 2/8, панел...........................................46 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, 120 кв.м, ет. 3, тухла, гараж, мазе.......65 000 лв.
ж.к. „Бонония”, 100 кв.м, ет. 1, тухла, обзавед., спешно...65 000 лв.
ул. “Цар С. Велики”, 95 кв.м., ет 2, тухла, ново стр ... 40 000 евро
къщи, етажи от къщи и вилни имоти
Къща на Ташкюприя, етаж 2, 100 кв. м, двор 200 кв. м.......55 000 лв.
Къща до Поликлиниката, 66 кв. м, двор 175 кв. м..........54 000 лв.
Къща до Поликлиниката, 50 кв. м, двор 175 кв. м, за ремонт..........40 000 лв.
ул. “Дунавска”, самост., 53 кв.м, двор 110 кв. м .............40 000 лв.
ул. „Владикина”, 90 кв.м, 2 етажа, 0,220 дка, ново стр...............85 000 лв.
ж.к. “Химик”, самост., 100 кв. м., ново стр., суперлукс, обзавед.......  38 000 евро
ж.к. “Химик”, самост., 137 кв. м., двор 212 кв. м. , 2 етажа  .................  80 000 лв.
Офис в ЦГЧ, 57 кв.м.........................................................60 000 лв.

7Обяви

WWW.ZEMANT.EU,тел.: 094 600 045; 0877 856 111 

Северна Промишлена Зона - пътя за Ферибота

ДАВА ПОД НАеМ ПОМеЩеНИЯ 
ЗА МАГАЗИН, кАФе И СкЛАД

R СТОКИ ЗА ДВОРА И СТОПАНСТВОТО; 
R АГРОАПТЕКА ;
R РАБ. ОРГАНИ „LEMKEN“, „KVERNELAND“,„KUHN“,  

„OVERUM“, „RABE“, „BELLOTA“, „АГРОТЕХЧАСТ“ И ДР.;
R СЕРВИЗ И ПРОДАЖБА НА ГУМИ ЗА КАМИОНИ, ЛЕКИ 

АВТОМОБИЛИ И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА;
R ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ – ИЗРАБОТКА НА МЯСТО;
R МАСЛА, ФИЛТРИ, РЕМЪЦИ, ЛАГЕРИ, АКУМУЛАТОРИ
ФИРМЕН МАГАЗИН „EINHELL“

Давам под наем обзаведен апартамент, три стаи и кухня в 
гр. София, жк “Овча купел” 1, след ремонт, до НБУ - 700 лв.

На основание Заповед № 308/08.10.2012 г. на 
кмета на община Чупрене, област Видин и във 
връзка с Решение № 114, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  

30.10.2012 г. От 13.00 чАСА В ЗАСеДАтеЛНАтА 
ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:

За отдаване под наем на земи от Общинския по-
землен фонд, подробно описани по номера на имоти, 
местности, начин на трайно ползване, категории  и са 
обявени  в общината.

ЗеМЛИЩе чУПреНе :
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 1029,808 дка.
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всички 

имоти- 3090 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /петде-

сет/ лв. /невъзстановими/.
Депозит за участие 10% от началната тръжна 

цена.
тръжната документация се закупува всеки рабо-

тен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 29.10.2012 
г. в Общината.

Заявление за участие и депозит се внасят до 
16.00 часа на 29.10.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.09327/2580

На основание Заповед № 309/08.10.2012 г. на 
кмета на община Чупрене, област Видин и във 
връзка с Решение № 115, прието с протокол № 
11/18.09.2012 г. на Общински съвет – Чупрене,

ОБЯВЯВА
ПУБЛИчеН търГ С ЯВНО НАДДАВАНе НА  

30.10.2012 г. От 13.15 чАСА В ЗАСеДАтеЛНАтА 
ЗАЛА НА ОБЩИНА чУПреНе:

За отдаване под наем на земи от Общинския по-
землен фонд, подробно описани по номера на имоти, 
местности, начин на трайно ползване, категории  и са 
обявени  в общината.

ЗеМЛИЩе ГОрНИ ЛОМ :
ОБЩА ПЛОЩ „ЛИВАДИ” - 1342,215 дка.
ОБЩА ПЛОЩ „ПАСИЩА, МЕРИ” - 1300,657 дка.
Срок на наемното отношение  5/пет/ години.
Начална тръжна цена за една година за всички 

имоти- 9280 лв.
Цена на тръжната документация-  50,00 /петде-

сет/ лв. /невъзстановими/.
Депозит за участие 10% от началната тръжна 

цена.
тръжната документация се закупува всеки 

работен ден от 8.00 до 17.00 часа, до  15.00 ч. на 
29.08.2012 г. в Общината.

Заявление за участие и депозит се внасят до 
16.00 часа на 29.08.2012 г.

Повторен търг на 06.11.2012 год. при същите ус-
ловия, на същото място и час.

За справки и информация: тел.09327/2580

О Б Щ И Н А   ч У П р е Н е
с.чупрене, обл.Видин тел: 

09327/2580,2400 факс:09327/2402
e-mail:ob_chuprene@abv.bg   

http://www.chuprene.com

О Б Щ И Н А   ч У П р е Н е
с.чупрене, обл.Видин тел: 

09327/2580,2400 факс:09327/2402
e-mail:ob_chuprene@abv.bg   

http://www.chuprene.com

ски пазар, може и бартер; 
тел.: 0898 716 040

кУПУВА ИМОтИ 

купувам земеделски 
земи във Видинска област, 
плащане веднага; тел.: 600 
990, 0896 633 320, 0889 
358 153

купувам селски къщи 
в област Видин; тел.: 094/ 
600 481, 0899 823 840

купувам гори и земедел-
ски земи на изгодни цени,  
навсякъде, във всички зе-

млища; тел.: 0878 620 610, 
0887 471 218, 0897 828 008

купувам парцел във Ви-
дин; тел.: 0896 659 631

купувам гараж в района 
на ул. „Княз Борис“ (кв. „Ка-
лето“); тел.: 0886 845 175

ДАВА ПОД НАеМ 

Давам под наем обзаве-
дена тухлена гарсониера; 
тел.: 0894 884 259

Давам под наем скла-
дово помещение 40 кв.м в 
ЮПЗ - 40 лв.; тел.: 094/991 

251, 0893 963 132
Давам под наем двуста-

ен апартамент в кв. “Калето” 
- 120 лв.; тел.: 0896 799 713

Давам под наем тър-
говско помещение 34 кв.м. 
на ул. „Вела Пеева” (срещу 
„Милановата къща”) – 250 
лв.; тел.: 0887 668 898, 0876 
668 881

Давам под наем двуста-
ен и тристаен - тухлени, след 
основен ремонт, на “Таш-
кюприя”; тел: 0894 666 969

Давам под наем ресто-
рант “Колибите” до Коло-
друма; тел.: 0885 411 862 
- Борисов

Давам под наем обзаве-
ден апартамент - три стаи и 
кухня, след ремонт, в София, 
ж.к “Овча купел” 1, до НБУ, 
700 лв. наем; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

Давам под наем тухлена 
гарсониера и двустаен ту-
хлен апартамент; тел.: 0896 
659 632

Давам под наем обза-
ведена гарсониера в бл. 
„Космос”, вх. Б; тел.: 094/640 
210

Давам под наем ремон-
тиран и обзаведен офис, в 
идеален център; тел.: 0887 
381 855

Давам под наем поме-
щение в центъра – 20 кв.м, 
климатик, парно, телефон, 
кабел; тел.: 0887 943 970

Давам под наем офиси в 
центъра; тел.: 0888 622 789

къщи за гости, самос-
тоятелни стаи за спане и 
почивка – 15 лв. легло на 
вечер; тел.: 0899 203 325

Давам под наем поме-
щение в идеален център, 
800 кв.м, с паркоместа; тел.: 
0888 622 789

търСИ ПОД НАеМ

търсим селска къща 
(вила) за стопанисване, под 
наем или закупуване; тел.: 
0884 493 721

търсим под наем са-
мостоятелна селска къща с 
двор; тел.: 0884 493 721

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам оборудване 
за магазин за дрехи - всичко 
необходимо за магазина; 
тел.: 094/991 251, 0893 963 
132

Продавам компресор 
за ЗИЛ 130, нов; тел.: 0878 
775 235

Продавам употребявана 
немска тестомесачка, 50 кг 
брашно, и везна - 10 кг; тел.: 
0885 535 817

Продавам машинно на-
рязан тютюн екстра качест-
во - 30 лв./кг; тел.: 0897 686 
912

Продавам чисто нова 
блиндирана врата (кафя-
ва, 2/90/70, с шпионка и 
звънец, четири ключа); 
тел.: 0897 846 454

Продавам гатер-бан-
циг, с количка - 1500 лв.; 
тел.: 0882 371 437

Продавам ловна пушка 
надцевка „Силма”, легитим-
на, запазена, в комплект с 
принадлежности за почист-
ване и сейф за съхранение, 
бонус – патрондаш; тел.: 
0898 520 300

Продавам обзавеждане 
за спалня - 5-крилен гарде-
роб (2,60/2,30), спалня с ма-
трак (1,70/1,90), с две нощни 
шкафчета и тоалетка (1,30); 
тел.: 0895 436 656

Продавам дигитална 
камера; тел.: 0897 255 528

Продавам правотоков 
електрожен Кракра е500; 
тел.: 0896 340 0469

П р о д а в а м 
автоматизирано сито за 
промиване на злато „Desert 
Fox” - ново, цена 800 лв.; 
тел.: 0882 371 437

Продавам фуражомелка 
на трифазен ток, двигател 
3,2 кВт/ч, цена – по споразу-
мение; тел.: 0886 638 788

Продавам чамов дър-
вен материал; тел.: 0888 
962 651

кУПУВА

купувам металорежещи 
машини, ел. телфери, крано-
ве и метални конструкции; 
тел.: 0878 444 224

купувам пет млечни 
кози; тел.: 0878 241 025

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 235

купувам кантар до 100 
кг; тел.: 0889 334 449 

рАБОтА

търсим шофьор Бълга-
рия - Италия, със стаж; тел.: 
094/601 934, 0886 844 577

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518 

търся продавач на вест-
ници; тел.: 094/606 347

Медицински работник 
търси работа – гледане на 
стари хора или деца, 24 часа 
без прекъсване, почистване 
на домове и офиси; тел.: 
0886 218 662, 0889 927 548

Образована жена търси 
работа – гледане на болен, 
чистене на офиси, домове, 
гледане на деца; тел.: 0897 
507 456

УСЛУГИ 

Бърз кредит; тел.: 0895 
693 831 

ремонт на ВиК инстала-
ции; тел.: 0899 531 929, 0895 
098 228

Бърз кредит до 1200 лв.; 
тел.: 0898 510 395

Шпакловка,  мазилка, 
постно и блажно боядисва-
не, фаянс, теракот – бързо, 
достъпни цени; тел.: 0882 
406 658, 0897 646 347

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-

нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

топлоизолация, алпи-
нист; тел.: 0897 908 386

Шпакловка, боядисване, 
преградни стени от гипскар-
тон, окачени тавани, теракот, 
фаянс, мрамор; тел.: 0883 
493 209, 0896 010 382

АВтОМОБИЛИ 

Продавам Фолксваген 
„Пасат” – комби; тел.: 0888 
622 789

СеЛСкОСтОПАНСкА 
теХНИкА

Продавам Булгар Т-80; 
тел.: 0898 752 475

Продавам мотоблок 
“Роджерини” - бензинов, 
четиритактов, 8,5 к.с, заедно 
с инвентар и ремарке, цена 
1800 лв.; тел.: 0888 545 312

Продавам спешно трак-
тор ЮМЗ, в отлично състоя-
ние; тел.: 0896 814 288

ДрУГИ

Намерена е дамска 
златна гривна пред гише в 
пощата. Загубилата я да се 
обади на тел.: 640 767 - Пе-
тко Кичашки

Мъж на 58 години търси 
жена за съжителство в село, 
осигурени много добри ус-
ловия за живот; тел.: 0886 
845 175
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Нивото на Дунав

Със своите над 
100 места рес-
торантът е под-
ходящ за балове, 
сватби, семейни 
тържества, го-
дишнини. Изискана-
та и уютна обста-
новка  провокира за 
частни партита, романтични вечери и 
други весели празници. Разнообразното 
меню предлага подбрани ястия, пригот-
вени с любов и висок професионализъм.

Осигурен е паркинг с охрана.  

тел. за резервации: 
094/ 690 990

Вицове

Овен Мнозина са в трепет-
но очакване на предстоящите събития, 
които в повечето случаи засягат рабо-
тата им. Вероятно тази е причината, 
поради която ще се активизирате за 
осъществяване на личните си намере-
ния в тази област.

Мъж отива на лекар и 
казва:

- Докторе, едната ми 
топка е желязна, а дру-
гата - дървена. Какво да 
правя?

- Имате ли деца?
- Да, две - Терминато-

рът е на 3 години, а Бура-
тино скоро тръгва на учи-
лище.

J J J
Силвестър Сталоун 

не разбира защо виет-
намското посолство не му 
дава виза.
J J J
В училище.
- Марийке, напиши на 

дъската изречение с ду-
мата “девойка” и с думата 
“гора”.

Марийка излиза и 
пише: “Девойката излезе 

от гората”.
- Браво, Марийке, 

седни си. Иванчо, излез 
на дъската и направи това 
изречение отрицателно.

Иванчо излиза и 
пише: “Не излезе девойка 
от гората”.

- Иванчо, това е не-
правилно! Трябва да го 
поправиш!

- Не може да се по-
прави, госпожо. Това е за 

цял живот.
J J J
От полицейската сво-

дка: Вчера на територи-
ята на детска градина 
№13 е била задържана 
подозрителна жена, която 
внимателно е наблюдава-
ла децата иззад ъгъла и 
нервно пушела. В хода на 
разследването е устано-
вено, че това е детската 
учителка.

Нов магазин от веригата „КООП” отвори врати в Неговановци

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав е 180 см., пови-
шение с 30 см.  

При км 833,60 - Ново село - 
120 см., повишение с 16 см. 

Температурата на водата 
–17,6 °C.

Слънцето над Видин изгрява в 7:39 ч. и залязва 
в 18:50 ч.

Фаза на Луната: намаляващ полумесец

Зам.-областният управител на Видин Любомир Низамов (на 
сн. вляво), кметът на община Ново село Георги Стоенелов и 
председателката на ОКС – Видин Ваня Цакинска прерязват лен-
тата на новия магазин „КООП” в с. Неговановци

В понеделник (8 ок-
томври) в с. Негованов-
ци, община Ново село 
тържествено беше от-
крит поредният търгов-
ски обект на Областния 
кооперативен съюз – Ви-
дин (ОКС). С него общи-
ят брой на магазините от 
веригата „КООП” във  Ви-
динска област става 12. 

На събитието при-
състваха зам.-област-
ният управител на Ви-
дин Любомир Низамов, 
кметът на община Ново 
село, Георги Стоенелов, 
председателката на ОКС 
– Видин Ваня Цакинска, 
председателите на коо-
перативните съюзи в об-
ластите Плевен – Емка 
Ангелова, Враца – Вел-
ко Атанасов и Монтана 
– Бранимир Димитров, 
както и много жители на 
населеното място. 

След извършения 
водосвет за здраве пред 
събралите се говориха 
официалните гости. Зам.-
областният управител 
Любомир Низамов връ-
чи поздравителен адрес 
от името на областния 
управител на Видин на 
председателката на Об-

ластния ко-
оперативен 
съюз Ви-
дин – Ваня 
Цакинска и 
пожела на 
жителите на 
селото и об-
щината да 
се възполз-
ват дълги 
години от 
новата при-
добивка.

К м е т ъ т 
С то е н ел о в 
не скри ра-
достта си от 
откриването 
на търгов-
ския обект и 
изрази вяра 
и надежда, че в недалеч-
ното бъдеще магазин от 
веригата „КООП” ще отво-
ри врати и в Ново село, а 
защо не и във Винарово. 
„При тези ниски пенсии, 
при този недоимък нови-
ят магазин е изключител-
на придобивка. Нека за-
напред да се радваме на 
повече такива социални 
продобивки, по-големи 
възможности на хората 
да купуват стоки с изклю-
чително ниски надценки, 

богат избор и добро ка-
чество”, си пожела той. 

„Това за мен е една 
невероятна крачка, която 
правим заедно”, каза на 
свой ред пред събралите 
се Ваня Цакинска. Тя бла-
годари на централното 
ръководство на Коопера-
тивния съюз, на коопера-
торите в с. Неговановци, 
както и на общинската 
управа, помогнали от-
криването да стане факт. 
И прикани жителите на 

населеното място да па-
заруват в магазина с уве-
реността, че ще получат 
качествени, пресни стоки 
и добро обслужване. 

Новият търговски 
обект е част от дълго-
срочната програма на 
Областен кооперативен 
съюз – Видин и Центра-
лен кооперативен съюз 
за откриване на храни-
телни магазини в сели-
щата от региона.

телец По-добре се опитайте 
да насочите енергията си към дейности, 
които биха увеличили чувствително па-
ричните ви постъпления. Не се отказ-
вайте от мечтите си в професионално 
отношение, дори и това да ви коства 
много. 

Близнаци   Напълно възможно е 
да ви хрумнат нови идеи, благодарение 
на които да поставите реализацията си 
на ново ниво, което ще ви даде по-голя-
ма стабилност и в материалната сфера. 
Опитайте се да предвидите всички де-
тайли, възникващи в процеса на работа.

рак   Напълно възможно е да пла-
нирате работните си задължения за 
дълъг период напред, което от своя 
страна ще ви помогне да предвидите 
възникването на евентуални трудности. 
Ще се радвате на приятни новини, каза-
ни ви от партньора в любовта.

Лъв       Ще имате забеле-
жителен успех в материален план. В 
любовта дайте и ще получите много 
повече от очакванията ви. Новини за 
увеличаващите ви се придобивки ще 
определят някои ваши ходове от личен 
и професионален характер.

Дева Не се опитвайте да бя-
гате от отговорности, защото именно те 
ще ви дадат повече власт и положение 
при новите обстоятелства около вас. 
Здравето ви може да стане повод за 
известни безпокойства, вземете мерки 
навреме. 

Везни    Навлизате в сравнително 
труден период, който се характеризи-
ра с промени от финансово естество, 
които биха могли да пообъркат стабил-
ността ви. Сега не е препоръчително 
да рискувате, тъй като вероятността за 
загуби е реална. 

Скорпион  Мнозина от вас 
може би ще се сблъскат с неприятни 
проблеми от семеен характер, но те 
като че ли ще са по-скоро причинени 
повече от нежеланието да погледнете 
на тях от обективната им страна. Из-
бягвайте крайностите. 

Стрелец   Мнозина от вас ще 
се изправят пред предизвикателства, 
чието разрешение ще идва от спо-
собността ви да правите правилна 
оценка на реалната ситуация. Опи-
тайте се да сложите личната си доку-
ментация в педантичен ред.

козирог Внимателно об-
мисляйте решенията, които могат да 
имат дълготраен ефект върху живота 
ви. Забавете темпото на работа, за да 
можете да добиете реална представа 
докъде сте стигнали и какво сте по-
стигнали до момента.

Водолей   Стремете се към 
изрядност във всичко. Не приемайте 
драматично възникващите спънки и 
затруднения на работното ви място, 
защото нямате повод за паника. По-
лагайте повече грижи за физиката и 
добрия си външен вид.

риби Възможно е да ста-
нете жертва на чужди планове, но 
като че ли съобразителността е тази, 
която ще ви помогне да се измъкнете 
без сериозни наранявания. Опитайте 
се да сте повече новатор в професио-
налната сфера.


