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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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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. 

Разлиства се историята на древен Видин

Държавата не ни 
се явява партньор, 
а съдник 

- Теб ще те проверяват ли за стрес на 
работното място?

Телевизионната кула в Белоградчик с цифрово излъчване

В България Робърт де Ниро най-после се 
снима с истински мафиот...

„10 октомври е чуде-
сен, паметен ден за нас”. 
С тези думи започва раз-
каза си за едно от най-зна-
чимите и важни открития в 
нейната кариера Оленка 
Миланова, археоложка в 
Регионален исторически 
музей – Видин. На този 
ден в „Кръстата казарма” 
тя открива човешки остан-
ки, положени в гроб – на-
ходка, която археоложката 
се надява, че ще доведе 
до попълване на празните 
страници в историята на 
нашия древен град.

С Оленка Миланова 
разговарям в деня след 
голямото й откритие – не 
се срещаме в музея, къде-
то тя напоследък рядко се 
задържа, откакто започва 
своите проучвания в „Кръ-

Видинската археоложка Оленка Миланова 
показва намерения човешки череп в изкоп до 
една от стените на южното крило на „Кръста-
та казарма”; все още не всички човешки останки 
са извадени от пръста; работата по търсене-
то на керамични парчета и метални предмети 
също продължава

В Белоградчик бе из-
вършена сложната опера-
ция по монтиране на нова 
антенна система на Теле-
визионната кула и от 10 
октомври вече може да се 
приема цифровият сигнал 
на телевизионното излъч-
ване.

Телевизионната кула 
в Белоградчик, завършена 
през 1978 година, е една от 
първите в страната, в коя-
то бе извършена подмяна 
на старата с нова антенна 
система за цифровизация 
на ефира в Северозапад-
на България, след което 

това ще бъде извършено 
във всичките 17 телевизи-
онни кули в страната.

Уникалната операция 
по обновяването бе осъ-
ществена от хеликоптер от 
Швейцария с екипаж, със-
тоящ се от пилоти и монта-
жен екип от Румъния. С 5 
полета над Телевизионна-
та кула в града, хеликопте-
рът извърши пренасянето 

споделя пред в. „НИЕ” 
кметът на общи-

на Чупрене Ваньо 
Костин, визирай-
ки изпълнение-
то на европро-
ектите

„НИЕ”: Г-н Костин, 
през предишния Ви 
мандат безработица-
та в община Чупрене 
бе сведена до няколко 
човека, които отказ-
ваха да се трудят. 
Същото ли е положе-
нието и сега?

Ваньо костин: Без-
работицата в община 
Чупрене не е голяма 
предвид факта, че над 
60% от населението е в 
пенсионна възраст. Око-
ло 250 човека са безра-
ботните, от тях 180-170 
души са наети към Об-
щина Чупрене по раз-

лични програми по ОП 
„Развитие на човешки-
те ресурси” – нови 26 
човека преди няколко 

дни назначихме на ра-
бота. Още хора искаме 
да назначим по проект, 
финансиран директно от 
републиканския бюджет, 
който днес (10 октом-
ври – Бел. „НИЕ”) мина 
успешно през Област-
ната комисия по заетост 
и ще бъде разгледан в 
Министерство на труда 
и социалната полити-
ка. По всякакъв начин 
и с всякакви средства 
търсим възможности 
да осигурим работа на 
цялото трудоспособно 
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стата казарма”. Вместо 
това нашият разговор се 
случва на самото място 
на разкриване на човеш-
ките останки. Откривам я 
в двора на националния 
паметник на културата и тя 
ме повежда към мястото 
на находката. Влизаме в 
южното крило на „Кръста-
та казарма”. Трудно човек 
може да си представи, че 
точно на това място е била 
открита 

най-значимата наход-
ка във Видинско през по-
следните десетилетия.

Кипи усилено строи-
телство, ръмжат машини, 
дузина работници в гаще-
ризони сноват насам-на-
там, пренасяйки железа, 
дъски и какво ли още не.

Накратко – картината, 
която ме посреща, с нищо 
не напомня за място, на 
което се извършват архе-
ологически проучвания. 
Едва когато влизаме навъ-
тре в южното крило забе-
лязвам в дъното, до една 
от стените, няколко чове-
ка, работещи в изкоп – при 
по-внимателно вглеждане 
установявам, че вместо 
мистрии и шпатоли, те 
държат в ръцете си малки 
лопатки. Разбирам, че сме 
стигнали до разкопките.

„Преди четири месеца 
започна работата в „Кръ-
стата казарма”, но когато 
махат мазилката на про-
блемното южно крило, 
виждат, че трябва укреп-
ване на вътрешните стени 
и започват да го осъщест-
вяват. И така вчера, на 10-
то число, попаднахме на 
това погребение, което е 
много интересно. Изнена-
дата ми беше невероятна 
– много бях развълнувана, 

когато разбрах, че 
сме открили човеш-
ки останки. В първия 
момент дори не мо-
жах да схвана какво 
точно се е случило – 
продължава с вълне-
ние разказа си Олен-
ка Миланова. – Вчера 
към 9 часа сутринта 
попаднахме на това 
погребение. То е за-
лепено до вътрешна-
та стена на „Кръстата 
казарма” с една тън-
ка мазилка от санти-
метър и половина и е 
на 2,10 м дълбочина 
(виж снимката), на 75 
см от ходовото ниво 
на вътрешното по-
мещение”. Става въпрос, 
обяснява тя, за 

две погребения едно 
под друго. 

Работата продължва, 
като засега в по-горния 
слой е разкрито тяло, по-
ложено в гробница.

Човешките останки ще 
бъдет отнесени в Наци-
оналния антропологиче-
ски музей, където проф. 
Йордан Йорданов ще ус-
танови каква е възрастта 
на погребания индивид, 
пояснява видинската ар-
хеоложка. „По наши първи 
предположения това е ске-
лет на млада жена – съ-
дим по факта, че зъбите 
са добре запазени, не са 
изтрити. Сега проучваме 
мястото – изваждаме всич-
ки метални и керамични 
предмети, намерихме три 
монети, благодарение на 
тези материали ще дати-
раме находките. Все още 
е рано, в началото сме 
на проучването, но смя-

там, че става въпрос за 
християнски гроб. Знаем, 
че Осман Пазвантоглу за-
почва да строи „Кръстата 
казарма” през 1800 г. – из-
глежда, че с това погребе-
ние са се съобразили. С 
това си обяснявам факта, 
че откриваме материали 
от различни епохи. За нас 
това е събитие, защото 
се потвърждава тезата, 
че Пазвантоглу наистина 
се е отнасял добре към 
християнското население 
– това е уникалността на 
тази находка”, продължа-
ва разказа си за откритото 
Миланова. Тя допълва, че 
на този етап изглежда, че 
положението на тялото е 
в поза „хокер” (като дете в 
майчина утроба), но уточ-
нява, че едва когато при-
ключи изцялото разкри-
ване на костите, ще може 
да се каже със сигурност 
дали това положение на 
останките е естествено, 
или са се случили някакви 

драматични събития, за 
да бъде този индивид така 
погребан. 

Това 
не е единствената 

находка, 
разкрита при започва-

нето на реставрацията на 
„Кръстата казарма”. Пре-
ди четири месеца започва 
работата по укрепване на 
сградата на националния 
паметник на културата. 
Още тогава, както в. „НИЕ” 
вече писа, бяха открити 
остатъци от по-стара по-
стройка, като археолозите 
смятат, че върху нея е „стъ-
пила” „Кръстата казарма”. 
Строежът на сданието с 
форма на кръст приключва 
през 1802 г., но преди нея 
какво е имало на същото 
място – това е интересно-
то, което сега видинските 
археолози леко по леко 
разкриват, подреждайки 
музайката парче по парче.   

„Това че излизат много 
кости – и човешки, и живо-

тински – в този пара-
метър около „Кръста-
та казарма”, говори 
за това, че това наис-
тина е било един цен-
тър на човешка актив-
ност още преди 1800 
г. При мен е идвала 
мисълта, че може би 
в по-ранни епохи тук 
– в пространството на 
„Кръстата казарма” и 
отсреща намиращата 
се църква „Св. Петка”, 
която в дълбочина 
още не е проучена – 
е имало некропол”, 
разкрива видинската 
археоложка. Тя посоч-
ва, че проучването на 
църквата „Св. Петка” е 

мечта на занимаващите се 
с изучаване на историята 
на нашия край, която може 
би ще се реализира след-
ващата година. „Така че е 
много важно това, което 
разкриваме като археоло-
гия тези 4 месеца отвън и 
вътре в „Кръстата казар-
ма”, за да направим връз-
ката, да проучим целия 
този център – „Кръстата 
казарма” и църквата „Св. 
Петка – тогава вече ще 
свържем нещата”, обясня-
ва археоложката. 

Основният проблем, с 
който Миланова се сблъск-
ва, е 

липсата на пари. 
Дори на човека, който 

търси на обекта с метал-
детектор, археоложката 
заплаща от собствения 
си джоб. Тя се е обърна-
ла още преди 4 месеца с 
писмо до Министерство на 
културата, от където е по-
искала да бъдат отпуснати 
пари, за да се финанси-
рат проучванията. Засега 
обаче оттам няма отговор. 
Видинските народни пред-
ставители Любомила Ста-
ниславова и Владимир То-
шев са посетили мястото 
на проучванията и са пое-
ли ангажимент да поставят 
въпроса пред министъра 
на културата Рашидов. 

Сега Миланова ще 
пише отново до Министер-
ство на културата и се на-
дява, че новите открития 
ще помогнат, за да се по-
лучи и финансова помощ. 
„Крайно време е държава-
та да обърне внимание и 
на Видин с неговата бога-
та история, а не да го не-
глижира, да помогне и тук 
да се извършват арехоло-
гически проучвания”, кате-
горична е археоложката.

Въпреки проблемите 
обаче Оленка Миланова 
и колежката й Екатерина 
Илиева, реставратор към 
Регионалния музей, ра-
ботят с голямо желание и 
ентусиазъм. Защото, както 
казва самата Миланова, 
сега те разлистват истори-
ята на някогашния Видин. 

ТеОдОРА 
Макавеева

От местния бизнес казват: „Министърът ни излъга!”

Разлиства се историята на древен Видин

Това заяви видинският депутат Миков на финансовия министър 
дянков по време на парламентарния контрол преди седмица

МиХАил МикОВ (кБ): 
Уважаеми господин минис-
тър, след реформата, про-
ведена в началото на ман-
дата Ви, се получи така, че 
тези, които имат някакви 
контакти с данъчната ад-
министрация във връзка 
с ревизии, с проверки, от 
Видинска област пътуват 
около 400 км. От Враца и 
Монтана – с по 50, 100 км 
по-малко. Това изключител-
но затруднява гражданите. 

През този период около 
100 средни данъкоплатци в 
трите области пътуват по-
стоянно, когато трябва да 
занесат някакви документи, 
когато трябва да се устано-

вяват някакви неравнения 
по данъчно-осигурителни-
те сметки. Обжалванията 
на данъчните ревизионни 
актове са в съда във Ве-
лико Търново. Представе-
те си какви разходи, какво 
напрежение има за пред-
ставителите на бизнеса 
от Видинска, Монтанска и 
Врачанска области. Всичко 
това убива. То е затрудня-
ващо условие да се прави 
бизнес в тези области. 

Някои избегнаха това, 
като регистрираха седа-
лищата си на дейност в 
София. Това довежда до 
допълнително струпване 
в София, но е нормално, 
защото от Видин до София 
са 230-240 км; от Видин до 
Велико Търново – 370-400 
км. При тази ситуация най-
нормалното е средните 
данъкоплатци да изберат 

седалище на дейност в 
София. Най-вече защото 
има пряка връзка, докато 
с Велико Търново няма 
никаква връзка. Особено 
в условията на криза тези 
административни затруд-
нения убиват, съсипват, 
фалират предприемачите. 

Затова съм си позволил 
да Ви задам въпроса: пред-
вижда ли се разкриване на 
Териториална дирекция на 
Националната агенция за 
приходите в Северозапад-
на България? Благодаря.

ЗАМеСТник МиниС-
ТЪР-пРедСедАТел Си-
МеОн дЯнкОВ: Уважаеми 
господин Миков, от месец 
август 2011 г. беше създа-
дена нова позиция за за-
местник-директор на Тери-
ториална дирекция на НАП 
– Велико Търново, с място 
на работа – офис Варна, и 

със сектор „Организация, 
ръководство и контрол на 
дейността на офиси за об-
служване”.

От месец март тази 
година се създадоха из-
несени работни места за 
функциите контрол и съби-
ране в градовете Монтана, 
Враца и Видин – основната 
част към заместник-дирек-
тора Ирена Димова. Освен 
тези функции има и разра-
ботване, и прилагане на 
мерки с оглед подпомагане 
развитието на структуро-
определящите отрасли за 
Северозападния регион. С 
други думи: Вие сте зада-
вали правилно този въпрос 
и преди около две години. 
Оттогава сме направили 
две стъпки – през месец 
август 2011 г. и през месец 
март 2012 г., за да можем 
максимално да отговорим 

на Вашите притеснения, 
както и на притесненията 
на други народни предста-
вители от този регион.

Обжалването в Ад-
министративния съд във 
Велико Търново не е нова 
мярка, продължило е над 
десетилетие, от 1999-2000 
г., от когато са определени 
шест административни съ-
дилища за обжалване. 

МиХАил МикОВ: Ува-
жаеми господин министър, 
това е една палиативна 
мярка, която по никакъв 
начин не решава въпроса, 
още повече, самият Вие 
на 17 май 2010 г. във Ви-
дин при среща с местния 
бизнес обещавате отделна 
териториална данъчна ди-
рекция за трите области. 
Оттогава изтече много вода 
– две години и половина. 
Много от представителите 

на местния бизнес казват: 
„Министърът ни излъга”.

Вие трябва да преос-
мислите този въпрос. Този 
палиатив не решава про-
блема, не отменя пътува-
нето по всичките поводи, 
които Ви изброих. Той е до-
пълнителна затрудняваща 
предпоставка за предпри-
емчивите хора в Северо-
западна България. Става 
въпрос за хиляди малки да-
нъкоплатци, големите са в 
София, а средните са око-
ло стотина по мои груби из-
числения в трите области.
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население в община Чу-
прене. Лошото е, че ос-
новният работодател се 
явява Община Чупрене, а 
не частният бизнес, както 
би било нормално. 

Разбира се, хубаво е, 
че тези хора, които назна-
чаваме по спечелени от нас 
проекти, получават доходи. 
С постановление на Симе-
он Дянков вече два месеца 
тези хора получават ме-
сечно по 380 лв., което не е 
никак малко – още повече, 
че дори на територията на 
община Чупрене, пък и на 
Видин, малко са фирмите, 
които в условията на кри-
зата могат да си позволят 
да дадат такава заплата на 
служителите си. 

„НИЕ”: Много обсъж-
дана тема е за битовите 
кражби – този тип прес-
тъпност е истински 
бич особено за по-мал-
ките населени места. 
Как стои този проблем 
в община Чупрене?

костин: Слава Богу, 
през последните 5-6 ме-
сеца имаме регистрирани 
в полицията само няколко 
кражби. Цяло лято пове-
чето роми, тези, които са 

на активна възраст - близо 
150 човека,  беряха боро-
винки. Наличието на до-
ходи е важно, защото така 
намаляват кражбите. В 
момента, в който не се по-
лучават никакви средства, 
започват кражби – както 
се казва: „Господ е безси-
лен пред глада”. В Община 
Чупрене намираме начин 
с печелене на проекти по 
различни програми да се 
борим с безработицата – 
заетост под каквато и да 
е форма осигурява доход-
ност и кражбите намаля-
ват.

„НИЕ”: Идва зима – 
осигурено ли е населе-
нието с дърва за огрев 
и има ли кражби на дър-
весина?

костин: Предимно 
Община Чупрене задово-
лява нуждите от дърва за 
огрев на местното населе-
ние – може да са останали 
около 40-50 човека от 8-те 
населени места, но смя-
там, че в рамките на на-
стоящия месец и на тях ще 
им бъдат докарани дърва. 
Готови сме да посрещнем 
зимата – селата са задово-
лени с дърва, училищата и 
детските градини – също. 
Да, има кражба на дърва 

– няма място, където това 
да не се случва. Но е огра-
ничено явление и става въ-
прос за малки количества 
– 1-2 кубика. 

Община Чупрене сама 
извършва снегопочиства-
нето със собствена техни-
ка, не ползваме външни 
фирми, които да ни „доят” 
– в тази връзка има налич-
ни вече 300 тона пясък, 
имаме и 20-30 тона сол. 
Смятам, че Община Чу-
прене ще се справи със 
зимната обстановка. 

„НИЕ”: По какви про-
екти работи Община 
Чупрене в момента?

костин: В момента 
имаме 8 действащи про-
екта – и то без да броим 
„Социалната трапезария” 
и тези по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. Ло-
шото е, че бюрокрацията е 
голяма. 

Лошото е, че държа-
вата не ни се явява парт-
ньор, а съдник, който по 
всяко време гледа да те 
щипне, да отреже нещо, 
да те накаже и т.н. А нали 
целта е тези пари да ос-
танат в България, да ос-
танат на територията на 
даденото населено място, 
реално да останат за хора-

та – вместо това във всеки 
един момент се правят оп-
ити да се реже с ножица-
та и се правят финансови 
корекции. Нали борбата 
беше да спечелим много 
проекти?! Хубаво, спече-
лихме проекти, работи се 
по тях, но сме изправени 
постоянно пред риска Об-
щината да потъне финан-
сово като „Титаник”. 

Заради създадените 
механизми за кандидат-
стване и сега е трудно. А 
през следващия програмен 
период след 2014 година 
процентът на собствено 
съфинансиране ще е 50%. 
Тогава не виждам кои от 
Общините из Видинско ще 
кандидатстват! Например 
в Чупрене има 20 км. об-
щински път, за чиито ре-
монт са нужни 5 млн. лв. 
– от къде нашата Община 
ще намери 2,5 млн. лв. 
да кандидатства? А и ако 
Община Чупрене имаше 
тези пари, въобще няма да 
ходя да искам европейски 
пари, че да трябва да пра-
вя търгове, да търся кон-
султанти, надзор, проек-
танти, да ни мотаят, да ни 
притискат. А ако Общината 
сама си го работи, проце-
дурата е много по-лека, 

бумащината я няма, няма 
го и ходенето по мъките – 
минимум две-три години е 
времето от кандидатства-
не по проект, първа копка, 
съгласуване, изпълнение 
на дейностите. 

А и след изпълнение 
на проекта тепърва започ-
ват новите проблеми – на 
срещата, която проведох-
ме днес с областния уп-
равител Цветан Асенов, 
който събра кметовете на 
общините във Видин по 
случай Деня на Общините 
(12 октомври) няколко кме-
тове споделиха, че имат 
подобни на моите про-
блеми. И казаха, че са се 
зарекли повече да не кан-
дидатстват по Програмата 
за развитие на селските 
райони. 

Тези програми са ху-
баво направени, но за об-
щините, които са добре 
финансово, които са бога-
ти, които имат финансов 
ресурс и не им е проблем 
да извадят пари – колкото 
и от разходите да им се 
признаят, за тях е добре 
дошло. Например имат 
проект за 20 млн., 18 млн. 
са им одобрени, два мили-
она дават сами – Община-
та е добре и върви напред. 

Но Община като нашата, в 
което ние искаме да над-
скочим с проекти размера 
на нейния бюджет дори в 
пъти, няма как. А ние в мо-
мента изпълняваме проек-
ти на обща стойност, която 
е пет пъти по-голяма от го-
дишния ни бюджет!

„НИЕ”: Как върви из-
пълнението на общин-
ския бюджет през тази 
година?

костин: Има отлив от 
това, което беше събра-
но миналата година като 
собствени проходи. Тази 
година доста се усеща 
кризата – 30-40% е изпъл-
нението на бюджета на 
собствените проходи. Хо-
рата нямат пари – трудно 
се плащат данъци, такси 
смет и т.н., идват по-малко 
граждани да им бъдат из-
вършени административ-
ни или технически услуги и 
т.н., почти никой не наема 
общинска собственост, а 
това са основните пера, 
които формират приходи-
те ни. Да се надяваме, че 
догодина ще е по-добре. 

Имаме идеи, планове, 
но всичко става с пари.

Разговора води 
Владимир Савов

В Чупрене тази година са реализирани проекти за стотици хиляди лева

Държавата не ни се явява партньор, а съдник 

Община Чупрене е до-
казателство, че дори и за 
малките общини успешна-
та работа по европейски 
проекти не е невъзможна. 
Макар и с недотам високи 
местни проиходи в общин-
ския бюджет, благодаре-
ние на водената разумна 
финансова политика об-
щинската администрация, 
начело с кмета Ваньо 
Костин, успява да осигури 
нужното при изпълнението 
на европроекти процентно 
собствено съфинансира-
не. Нещо повече – Общи-
на Чупрене успява и без 
външна помощ, изцяло 
със собствени пари да из-
вършва редица подобре-
ния в населените места. 
Всичко това има за цел 
подобряване качеството 
на живота на живеещите в 
общината.  

Тази учебна година 
училищните звънци в ОУ 
„Акад. Михаил Димитров” 
(сн. горе) и ОУ „Христо Бо-
тев” (сн. долу) приканиха 
учениците да престъпят 
праговете на изцяло об-
новени  школа. Това стана 
възможно благодарение 
на проект за енергийна 
ефективност на двете ос-
новни училища. Той е на 
обща стойност 390 218,68 
лв. с ДДС, от които без-
възмездното финансиране 
от ОП „Регионално раз-
витие” е 85% (331 685,88 
лв.) и финансовият при-

нос на Общината е 15% 
или 58 532,80 лв. В рам-
ките на проекта в двете 
сгради са монтирани нови 
водосточни тръби, нова 
дограма (врати и прозор-
ци), положена е външна 
топлоизолация, силикат-
на шпакловка, мазилка и 
бодисване на фасадите, 
както и е направена изо-
лация от минерална вата 
на покрива. Освен това са 
монтирани нови отопли-
телни тела и тръбна мре-
жа с принадлежности, как-
то и нов котел в училището 
в с. Горни Лом. Изградена 
е и слънчева инсталация 
в школото в с. Чупрене – 
монтиран е слънчев колек-
тор, който осигурява топла 
вода за нов бойлер, разпо-
ложен в кухненския блок 
на училищната сграда. 

Всички тези дейности 

са приключени един месец 
преди началото на учебна-
та година, така че учебни-
ят процес да започне нор-
мално. С изпълнението им 
освен че се цели намаля-
ване на разходите за ото-
пление на двете школа, се 
създават по-добри усло-
вия за протичане на учеб-
но-възпитателния процес. 
Така в крайна сметка е 
подобрена и обновена об-

щинската образователна 
инфраструктура.

Освен с европари, Об-
щина Чупрене отделя и 
собствени средства за из-
вършване на подобрения. 
През тази година изцяло 
с общински пари е извър-
шен основен ремонт и пре-
устройство на сградата на 
бившата Здравна служба 
и кметство в с. Репляна и 
там отвори врати „Център 
за настаняване от семеен 
тип” (сн. вдясно). Сградата 
е изцяло санирана и боя-
дисана, подменена е водо-
проводната инсталаци и е 
изградена нова отоплител-
на инсталация (закупени и 
монтирани нови бойлер, 
отоплителен котел, ради-
атори). След извършените 
дейности центърът раз-
полага със седем стаи за 
настаняване на общо 14 
души, пет нови санитарни 
възела, кухня с трапеза-
рия, умивалня, перално 
помещение, дневна и стаи 
за персонала. Строително-

монтажните работи са на 
стойност около 100 000 лв. 
Освен това други 18 хил. 
лв. е струвало закупуване-
то на обзавеждане.

Във връзка с предсто-
ящото изпълнение на ре-
конструкция на общински 
път VID 1181 – Репляна-

Долни Лом, Община Чу-
прене, съвместно с ВиК 
ЕООД – Видин, е извърши-
ла подмяна на около 1,3 
км. водопроводна мрежа 
по главната улица на с. 
Репляна. Старите етерни-
тови тръби са подменени с 
нови от полиетилен висока 
плътност с диаметри „ф 
90” и „ф 110 мм”. Подмене-
ни са и всички сградни во-
допроводни отклонение по 
дължината на водопрово-
да. Монтиран е нов пожа-
рен хидрант пред сградата 
на кмеството.

Но това съвсем не е 
всичко. Отново със собст-

вени общински средства е 
извършен основен ремонт 
на кухнята, обслужваща 
„Домашния социален пат-
ронаж”, намираща се в 
сутерена на общинската 
административна сграда 
в с. Чупрене. Подменена 
е дограмата, поставени са 

нови керамични настилки 
и облицовки, закупено и 
монтирано е ново кухнен-
ско оборудване.

Община Чупрене се е 
погрижила и да създаде 
възможности за пълноце-
нен отдих на жителите и 
гостите на този живопи-
сен край – крайпътен кът 
за отдих с барбекю до с. 
Въбово и до кантона на с. 
Търговище посреща по-
сетители с разположени 
беседки с маси и пейки и 
атрактивни камини за бар-
бекю. Асфалтирана е и 
площадката около чешма-
та при с. Върбово.
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на антенните системи. 
Три от полетите бяха за 
изваждане и сваляне на 
демонтираната анало-
гова антенна система, 
която бе откачена и пре-
несена на части от висо-
чина 137,10 метра. Така 
аналоговата антенна сис-
тема, с която до сега се 
приемаха трите програми 
с национално разпрос-
транение, отива в исто-
рията, за да се даде път 
на цифровото телевизи-
онно и радио разпръсква-
не. Броят на излъчваните 
телевизионни програми 
вече ще бъде 21. С така 
наречените плазмени те-
левизори, телевизионни-
ят сигнал ще се приема 
със стайна антена, а за 
старите телевизионни 
приемници ще е необхо-
димо устройство на цена 
60-100 лв., според инж. 
Иван Йосифов, началник 
на Радиорелейна и теле-
визионна станция в Бело-
градчик.

С други два поле-
та на хеликоптера бяха 
пренесени конверторът и 
новата антенна система, 
която е дълга 15 метра 
и тежи четири и поло-
вина тона. Това стана с 
координация на действи-
ята, професионализъм, 

прецизност и точност на 
специалистите от двете 
страни. Румънският екип 
от специалисти осъщест-
ви сложните действия по 
демонтиране на тежките 
съоръжения от височи-
ната на последната пло-
щадка на Телевизионната 
кула. След което екипите 
извършиха довършител-
ни работи по укрепване 
и свързване със систе-
мата.

От 10-ти октомври 
цифровото излъчване за 
района вече е факт, а по-
требителите, които искат 
да ползват новостите във 
ефира, просто трябва да 
завъртят антената си на 
90 градуса, тъй като из-
лъчването е с вертикал-
на поляризация, съветва 
Иван Йосифова.

С новата антенна 
система Телевизионната 
кула в Белоградчик вече 
е с височина 138 метра. 
На върха са монтирани 
лампи за сигнализация на 
прелитащите самолети. 
Кулата, която извисява 
ръст от надморска висо-
чина 863 метра, покрива 
със сигнал една четвърт 
от България. В периметъ-
ра на нейния обхват вли-
зат цяла Северозападна 
България, част от Сърбия 
и Румъния до Карпатите.

пресслужба Общи-
на Белоградчик

А сега – наникъде!

355 длъжници във Видин със 
споразумения да плащат на части

Това, което може да на-
прави държавата в Северо-
западна България, е поне 
да не им пречи. Поне да не 
им пречи! Изнасянето на 
държавната администра-
ция, в случая на данъчна-
та, затрудненото пътуване, 
допълнителните разходи 
правят така, че там никой 
българин или чужденец не 
иска да отиде. 

Това е политика про-
карвана съзнателно! Тук 
не става въпрос за нови 

работни места. Тук става 
въпрос за дискреция, за 
прехвърляне на власт и 
правомощия и обособяване 
на функции. Не мога да раз-
бера, Вие искате да мести-
те данъчна администрация 
от София, в същото време, 
което е най-нормалното, не 
го решавате.

Моля Ви още веднъж: 
преразгледайте този въ-
прос, за да може и в този 
пропаднал край на Бъл-
гария да има нормално 
третиране. Ние не искаме 
някакви особени привиле-
гии - това не е привилегия, 

иначе се превръща в дис-
криминация! Благодаря Ви.

СиМеОн дЯнкОВ: 
Уважаеми господин Миков, 
пътуване за контрол и съби-
ране, за което Вие говорите, 
няма, никога не е имало и в 
момента няма. Изнесените 
работни места за функции, 
контрол и събиране са в 
градовете Монтана, Враца 
и Видин. Те винаги са били, 
не зависят от това дали има 
директор на териториална 
дирекция, или няма. Винаги 
е било така и в момента е 
така. Единствено пътува-
нето към Търново е за об-

жалване. Това е било така 
от 1999-2000 година, когато 
с решение на тогавашното 
правителство, преди три 
правителства се решава, 
че само в шест областни 
центъра ще има админи-
стративни съдилища, които 
ще се отнасят пряко за ра-
ботата на НАП. Проверете 
го, така е. 

МиХАил МикОВ (от 
място): Пътуват за стотици 
неща! Постоянно пътуват!! 
(Още реплики от народния 
представител Михаил Ми-
ков.)

От местния бизнес казват...Телевизионната кула в Белоградчик 
с цифрово излъчване

От началото на година 
до 30 септември 359 граж-
дани и фирми със запо-
рирани банкови сметки са 
получили разрешение от 
публичните изпълнители 
на НАП – Видин да извър-
шат неотложни плащания 
към своите контрагенти. 
Разрешението за неотлож-
ни плащания представля-
ва споразумение между 
държавата и длъжника за 
начина на погасяване на 
неговите дългове към хаз-
ната. То позволява част 
от постъпващите по запо-
рираната сметка на длъж-
ника суми да останат на 
негово разположение, за 

да се разплати със сво-
ите контрагенти. Всички 
дружества, които изпитват 
временни затруднения да 
платят задълженията си, 
могат да поискат издаване 
на такова разрешение. 

В резултат на тези 
действия в хазната са 
постъпили 652 хил. лева 
просрочени задължения. 
Това е почти два пъти по-
вече от средствата, които 
са влезли в бюджета за 
същия период на 2011 го-
дина след получаване на 
разрешение за неотложни 
плащания. 

Най-често между 10 и 
20 % от всички постъпле-

ния по банковата сметна 
на дружеството в затрудне-
ние отиват за погасяване 
на данъчни или осигури-
телните дългове, а оста-
налите пари се използват 
за основната дейност на 
фирмата. Процедурата за 
получаване на подобни 
разрешения изисква оба-
че фирмата да представи 
доказателства, че сред-
ствата, които иска, са по 
действителни договори, 
свързани с основната й 
дейност и забавянето или 
неплащането им може да 
доведе до тежки последи-
ци за бизнеса й. Обикно-
вено разпорежданията за 

разрешенията за неотлож-
но плащане се издават в 
рамките на 7 дни, а срокът 
им е от един до три месе-
ца, като е възможно след 
изтичането му да бъде из-
дадено ново разрешение. 

„В условията на про-
дължаващата икономиче-
ска криза, НАП използва 
всички възможни инстру-
менти да даде възможност 
на тези, които изпитват 
временни затруднения да 
си стъпят на краката, но и 
да погасят задълженията 
си към бюджета”, заявяват 
по повод данните от офиса 
на НАП в гр. Видин.

Милена Борисова

И пощата в с. Септемврийци не очаква в нея да има живот като някога 

„Ти чийо дете си?” – 
пита ме един старец. Не 
го познавам, а и няма и от 
къде – това е първият път, 
в който идвам в с. Септем-
врийци. И той не ме позна-
ва. Но виждайки непознато 
лице, пита – типичното до-
бронамерено любопитство 
на човек, живеещ на мяс-
то, където почти нищо не 
се случва. Място, където 
едно от най-вълнуващи-
те събития е, когато дой-
де външен човек. Където 
кражбите в запустелите 
къщи, а и в тези, в които 
все още живеят старци, са 
нещо ежедневно.

Пътят ме отведе в това 
димовско село в деня, ко-
гато карат хляба. Влизаме 
в селото по главната улица 
на малкото населено мяс-
то – тя е осеяна с кратери, 
които и пилот от „Формула 
1” не би успял да избегне 
дори на велосипед, но пак 
по-добра от излизащите 
от нея като вени по-малки 
черни улички, част от тях 
виещи се стръмно нагоре. 
Още с влизането забеля-
зах насядали един до друг 
около нея две дузини въз-

растни жители на селото. 
Чакаха да докарат хляба. 
Стана ми странно, че не са 
се събрали пред селския 
смесен магазин, а са се 
струпали досами улицата. 
Не след дълго друсайки се 
в дупките пристигна една 
„баничарка”. Хората се 
скупчиха около й и всеки 
завзима колкото самуна му 
трябват, плащайки направо 
на шофьора. Обясниха ми, 
че в Септемврийци няма 
всеки ден хляб, „баничар-
ка” докарва насъщния два 
пъти седмично. 

Тези сутрини, в които 
идва хлябът, са един от 
малкото случаи, когато хо-
рата имат повод да се съ-
берат на раздумка. Сред 
темите, които попаднаха в 
обхвата на вниманието им 
през този ден, освен моето 
посещение, бе и очаквано-
то повишение на цената 
на найлоновите торбички. 
Оттук разговорът тръгна 
в неизменната посока – 
малките пенсии и недои-
мъка, в който са изпадна-
ли хората.

Замислих се. Може би 
тези утринни събирания в 

чакане на „баничарката” 
представляват в голяма 
степен целия социален 
живот на жителите на Сеп-
темврийци. Разбира се, 
останалите тук възрастни 
хора си говорят по съсед-
ски, има го още и селския 
събор веднъж годишно. Но 
липсата на млади хора, 
които да изпълват с глъч-
ка околното пространство, 
прави да изглежда, че жи-
вотът е замрял. Над сел-
цето се е спуснала тежка 
тишина, нарушавана само 
от кукуригането на петел, 
пролайване на куче или 
рядко от звука при тропо-
ленето на преминаваща 
кола. Тук младите хора са 
предимно от ромски произ-
ход и са източник на страх 
за възрастните хора.

Тази на пръв поглед 
банална случка ме накара 
да се замисля за съдба-
та на селата във Видин-
ско. Справка с данните 
от направеното миналата 
година преброяване по-
казва, че с. Септемврий-
ци е всъщност едно от 
относително по-големите 
населени места в община 

Димово – в него по постоя-
нен адрес са регистрирани 
250 човека (относително 
по-голямо, защото има и 
такива, в които не живеят 
дори 100, че даже и 50 чо-
века). Петдесетина души 
от септемврийци са под 
50-годишна възраст, тоест 
преобладават пенсионе-
рите (130 човека са над 65 
години). Всъщност хората 
са толкова малко, че дори 
не могат да гласуват и за 
избор на свой кмет, а имат 
кметски наместник. 

Признавам, че не виж-
дам бъдеще за това село, 
то се е запътило наникъ-
де, към небитието и както 

е тръгнало не след дълго 
само ромите (единстве-
ните останали по-млади, 
които започват да се на-
насят в опразнените, за-
пустяли къщи) ще останат  
тук. Пред очите ми дори 
самият областен град Ви-
дин се стопява. Младите 
мигрират. Старите умират. 
Все по-малко са родените 
деца. При това положение 
бива ли да ни учудва със-
тоянието на някога възпя-
ваните в песни и приказки 
български села, които днес 
са по-подходящи за деко-
ри на развиващ се в някое 
призрачно място филм на 
ужасите. Всъщност, за не-

щастие, опустяващото с. 
Септемврийци само някол-
ко дни след моето посеще-
ние наистина се превръща 
в арена на ужасно деяние.

Напускайки Септем-
врийци се замислих, че 
това е едно от населените 
места във Видинско, които 
по официални данни не са 
застрашени от непосред-
ствено изчезване. И се 
запитах какво ли тогава е 
положението в тези села, 
където буквално са оста-
нали да живеят дузина 
хора. Сигурно там тишина-
та може да се реже с нож.

ТеОдОРА 
Макавеева
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„ние” пАлАЧ
Във връзка със Закона за изпълнение на на-

казанията, районният прокурор на Видин Красен 
Кайзеров с писмо № Р-00218/2010 възложи на в. 
„НИЕ” да изпълни протоколното определение по 
НОХД №687/2010 по указания от съда начин – раз-
гласяване на "Обществено порицание" чрез пуб-
ликуване във вестника на това, че Анатоли Коцев 
от Видин, роден на 14.05.1993 г. с начално обра-
зование, като непълнолетен, но могъл да разбира 
свойството и значението на деянието и да ръково-
ди постъпките си, управлява МПС - лек автомобил, 
марка "Рено", модел "Клио", без съответно сви-
детелство за управление на МПС в едногодишен 
срок от наказанието му по административен ред за 
такова деяние.

* * *

Във връзка със Закона за изпълнение на на-
казанията, районният прокурор на Видин Красен 
Кайзеров с писмо № Р-00286/2011 възложи на в. 
„НИЕ” да изпълни присъда №507/2011 над Пламен 
Славчев Миланов по указания от съда начин – раз-
гласяване на "Обществено порицание" чрез публи-
куване във вестника на това, че Пламен Миланов, 
роден на 13.051978 г. във Видин, живущ на ул. „Ду-
навска” 32, със средно образование, женен, без-
работен, осъждан е виновен в това, че след като е 
осъден да издържа своя нисходящ – малолетната 
си дъщеря, съзнателно не е изпълнил задължени-
ето си за 17 месечни вноски, като деянието е из-
вършена в условията на повторност, поради което 
съдът му налага наказание „пробация” и „общест-
вено порицание”.

* * * 

Във връзка със Закона за изпълнение на на-
казанията, районният прокурор на Видин Красен 
Кайзеров с писмо № Р-00321/2011 възложи на в. 
„НИЕ” да изпълни присъда №586/2011 над Цветан 
Неофитов Коконов от с. Флорентин по указания от 
съда начин – разгласяване на "Обществено пори-
цание" чрез публикуване във вестника на това, че 
Цветан Коконов, роден на 20.04.1972 г., основно 
образование, безработен, осъждан, е виновен в 
това, че след като е осъден да изплаща месечна 
издръжка на нисходящия  - малолетното си моми-
че, съзнателно не е изпълнил задълженията си 
56,4 месечни вноски, като деянието е извършено 
повторно, поради което съдът му е наложил нака-
зание „лишаване от свобода” в срок от три месеца 
условно и „Обществено порицание”.потрошено, но спасено!

ПОЩА „НИЕ”

ПОЩА „НИЕ”

В началото на месец октомври в община Димово 
бе извършена Доставка на специализирана техника в 
рамките на проект „Дунав без отпадъци”,  „Supply of 1 
Bachoe loader and 1 Tipper truck for Project "Cleaning 
of Villages and Tributaries of the Danube From Waste", 
PROJECT 2007CB16IPO006-2009-1-12. С доставената 
със средства от бюджета на проекта техника започва 
почистването на 3 /три/ нерегламентирани сметища, 

намиращи се в село Арчар, село Септемврийци и 
село Гара Орешец, община Димово. След почиства-
нето на сметищата, същите ще бъдат запрастени със 
400 м3 пръст. 

Общата стойност на проекта възлиза на 414 
327,27 евро, а средствата предвидени за изпълнение 
на дейностите по проекта в община Димово са 137 
247,00 евро.

302 катастрофи, с осем жертви и 42-ма ранени във Видинско

“This publication has been produced with the assistance of the European Union through the Bulgaria - Serbia IPA Cross-
border Programme. The content of this publication are the sole responsibility Municipality of Dimovo and can in way be 

taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the Programme”

10 200 нарушения са установили пътните полицаи
302 катастрофи са ре-

гистрирани на територи-
ята на област Видин през 
първите девет месеца на 
годината, броят на жерт-
вите е осем, а на ранените 
– 42-ма. За същия период 
на 2011 г. броя на пътно-
транспортните произшест-
вия е бил 280, със седем 
загинали и 34 ранени.

Най-голям брой пътни 
инциденти са възникнали 
на територията на община 
Видин – 245, с три жерт-
ви и 29 ранени. Следват 
община Белоградчик с 15 
катастрофи и трима ране-
ни; община Димово с 14 
инцидента, един загинал 
и трима ранени; община 
Кула с 10 катастрофи, две 
жертви и шестима ранени. 
На територията на община 

Макреш са станали две ка-
тастрофи с двама са заги-
нали и един ранен. Пътни 
произшествия не са реги-
стрирани само на терито-
рята на община Бойница.

Най-много катастрофи 
е имало през август – 44, 
със седем ранени. През 
месеците май, юни и юли 
при общо 103 катастрофи 
броят на жертвите е бил 
шест. По една жертва на 
пътно-произшествие има 
регистрирана през месе-
ците април и септември. 
Най-много са били ране-
ните при катастрофи през 
юли – 11. 

В населените места 
на областта са възникнали 
209 от катастрофите, с две 
жертви и 20 ранени. Извън 
населените места на об-

ластта през 9-месечието 
са регистрирани 93 пътни 
инцидента с шестима заги-
нали и 22 ранени.

Според извършените 
нарушения от водачите на 
пътни превозни средства, 
най-често водещи до на-
стъпването на инциденти 
са: движението със ско-
рости, надвишаващи мак-
симално допустимите или 
несъобразени с конкрет-
ните пътни и атмосферни 
условия (93 катастрофи, с 
две жертви и 17 ранени); 
неспазване на предимство 
(68 инцидента с 10 ранени); 
употреба на алкохол (29 
катастрофи, с три жертви 
и 10 ранени) и управление 
на МПС от неправоспособ-
ни водачи (25 пътни инци-
дента с трима ранени).

През първите девет 
месеца на годината при 
извършени проверки по 
пътищата в региона служи-
телите на реда са конста-
тирали 10 200 нарушения, 
за които са съставени 5387 
акта и 4800 фиша. 2746 са 
случаите на превишена 
скорост, броят на актове-
те, съставени на водачи за 
това нарушение, е 478, а 
на фишовете – 2268. Зало-
вените водачи, шофирали 
след употреба на алкохол, 
са 167, а неправоспособ-
ните – 251. Регистрирани 
са 1576 случая на непоста-
вен обезопасителен колан/
каска, за което са съставе-
ни 887 акта и 689 фиша.

Регионален 
говорител на МВР

ОдМВР-Видин

Уважаеми читатели 
на в. „НИЕ”,

Пише Ви гражданка 
на Видин, която желае да 
сподели с Вас разочарова-
нието си от един неприятен 
факт, с който се сблъсках в 
края на септември.

През последната сед-
мица на септември ми 
гостува синът ми със съ-
пругата си и внучето ми, 
което е почти на 3 години. 
Във Видин живея на ул. 
„Христо Ботев”, бл. 144, 
точно срещу красивия ви-
дински парк, намиращ се 
до паметника на именития 

български поет и патриот 
Христо Ботев. По време на 
гостуването многократно 
водех внучето си Калоян 
на детските площадки в 
парка и бях приятно из-
ненадана от трите нови 
пързалки, построени в нов 
стил, както и другите ново-
построени детски игри.

Чест и почитания за 
това, господа общинари!

и сега... следва разо-
чарованието

В две от вечерите в 
парка внучето ми се заигра 
с други дечица до по-къс-
но - до 20.00 часа, когато 

вече започва да се смра-
чава. Докато се наканих да 
се приберем, минаха още 
15-20 минути и стана почти 
тъмно. Каква беше моята 
изненада, като се озърнах 
насам - натам и установих, 
че в парка не свети нито 
една лампа и е тъмно като 
в рог.

Изведох внучето си на 
улицата, която води към 
паметника "Христо Ботев", 
за да се приберем по нея. И 
... нито една лампа не све-
ти и по тази улица. Едва се 
прибрахме с детето у дома 
и го ударих на размисли. 
Попитах се как е възможно 
в квартал, който се води 
като широк център на град 
Видин да се допусне тако-
ва нещо? След това в мен 

заговори местният патрио-
тизъм (независимо, че съм 
от Хасково и живея във Ви-
дин от 1985 г.). И реших да 
се обърна към в. „НИЕ”!

С уважение: Иванка 
Георгиева, местен па-

триот, независимо от 
бедния регион, в който 

живеем
допълнение
Сигналът на г-жа 

Георгиева бе предаден в 
общинската пресслужба, 
след което от Дирекция 
„Устройство на терито-
рията” увериха редакция-
та, че ще изпратят екип 
да се запознае с точното 
състояние и проблемът 
с липсващото осветле-
ние ще бъде отстранен в 
кратки срокове.

Благодаря на работещите в РпУ - Видин
Изказвам голямата си 

благодарност към МВР - Ви-
дин, в лицето на дежурния 
ст. Илия Илиев и към два-
мата полицаи с патрулира-
ща кола.

На 1 октомври 2012 г. 
към 18.30 ч. пред магазин 
„Кауфланд” паркирах ве-
лосипеда си и влязох за 
покупки. Но забелязах две 
ромчета - 15-16-годишни 
момче и момиче, които по-
срещат и пренасочват ко-
личките на клиентите, за да 
вземат 20-те стотинки от ко-
личковия секрет. Циганчето 
се заглежда в колелото ми и 
ми мина през ума, че не е с 
добри намерения. Нейсе... 
След 10-12 минути излизам 
с покупките от магазина, но 
колелото ми липсва, няма 
го и циганчето. Алармирах 
охраната на магазина, из-
викаха полиция. Закараха 
ме в РПУ да дам писмени 
показания за кражбата. По-
казаха ми снимка - същото 
циганче, дето ми оглежда-
ше колелото.

Вярвайте ми, че оста-

нах изумен от бързината и 
светкавичната реакция на 
полицията! Докато пишех 
показанията (10-15 мин.) 
дежурният офицер ми каза: 
„Колелото ти сега ще прис-
тигне! Докараха го в учас-
тъка”.

На другия ден 
(02.10.2012 г.) отидох в РПУ 
да си получа колелото сре-
щу разписка за "отговорно 
пазене". И забележете, за 
интервал  от по-малко от 
1 час циганчето - крадец 
от кв. „Нов път” успяло да 
го потроши и да го преда-
де като скраб. Но макар и 
потрошено, бе спасено от 
полицията! Срещу 10 лв. 
коломайстор ми го отре-
монтира и ми спестиха 180 
лв. за ново.

Още веднъж изказвам 
искрената си благодарност 
към работещите в РПУ – 
Видин. Те опровергават уп-
реците, че служителите в 
МВР не си вършат работата 
добросъвестно!

С уважение, 
Бойчо Обретенов



6 Обяви

ВСиЧкО ОТ МеТАл
иЗРАБОТкА и МОнТАЖ пО ВАШ пРОекТ 
  производство на метални конструкции
 огради 
 врати   
 парапети 
 решетки 
 рафтове
 нестандартни метални изделия

ЗАВАРЪЧни УСлУГи нА ВСиЧки ВидОВе ЦВеТни МеТАли
За контакти тел.: 0882 371 437, 0882 345 040

Íÿêîè âåñòíèöè ñå ïðîìåíÿò ñ âðåìåòî, à                ïðîìåíÿ âðåìåòî!
Редактор-стопанин:   

Владимир Савов

e-mail: info@niebg.net     http://vestniknie.dir.bg

В редакцията на в-к             
  на ул. “Градинска”  7, ет. 1, стая 3 (с/у Бюрото по труда) и в Рекламната кантора на 

вестника на ул. “Цар Симеон Велики” 9 (бившата цен трал на    хлебарница) всеки 
делничен ден се приемат обяви, реклами, съобщения и малки обяви за вестниците 

“24 часа”, “Труд”,  “Български фермер”
и всички други столични и регионални вестници по цени на изданията.

ISSN 1310 - 1269                       3700 Видин,  п.к. 144,
 ул. “Градинска” 7, ет. 1 счетоводство тел./факс 60 61 62    

х-л „Ровно”, ет. 2 редактори тел. 60 77 66
Авторът носи пълна отговорност за написаното.
Хонорари се изплащат само за поръчани материали.

изданието не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви.

гр. Видин, ул. „Александър Батенберг”, 
ет. 1, офис №8 (над банка „Пиреос”)

0885 54 06 35
0878 54 06 35
0895 31 98 87
www.eli75.portalimoti.com
e-mail: 
eli75_1975@abv.bg

Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 63 (до училище европа)
тел. 0889 868 009, 0896 874 134;

e-mail: nelian_invest1@abv.bg]; www.ni.portalimoti.com

изкупуване на земеделски земи и гори

покупко-продажба, наеми, консултации и 
съдействие за ипотечни кредити, зем. земи

Зав. редакция: Теодора Макавеева
Реклами: Мария Савова
Комп. дизайн: Йордан Ставрев
Рекламна кантора: Таня Борисова

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
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пРОдАВА 
иМОТи

продавам в центъра 
гарсониери - ет.2 и ет. 4, дву-
стайни, мезонет и тристайни 
- ет. 3, и ет. 1 (с гараж); тел.: 
606 810, 0898 784 547

продавам втори етаж от 
къща с двор и сутерен в кв. 
“Акджамия”, цена 30 000 лв.; 
тел.: 600 399

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 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 изгодно етажи 
от къщи на ул. “Дунавска”, в 
кв. “Акджамия”, ул. “Христо 
Ботев” и др.; тел.: 600 399

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.; двуста-
ен, 60 кв.м - 39 000 лв. плюс 
50 кв. м тераса; тел.: 0898 
633 302

продавам къща в с. Ка-
питановци; 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 тухлена гар-
сониера - 31 кв.м, в центъра, 
22 000 лв.; тел.: 600 399

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”, „Бо-
нония”, „Съединение” и кв. 
„Калето” и тристайни тухлени 
в к-с „Хр. Ботев”, „Бонония”, 
кв. „Калето”; тел.: 0896 659 
632

продавам изгодно 2-ри 
етаж от кооперация, гараж, 
магазин на ул. “Христо Бо-
тев” и офис в идеален цен-
тър; тел.: 606 810, 0898 784 
547

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 изгодно етаж 
от кооперация, 1/2 сутерен, 
двор и таванска; етаж в кв. 
“Акджамия” (новата част), 
етаж от къща, с двор и до-
пълнителна постройка; тел.: 
606 810, 0898 784 547

продавам гарсониера 
до Пазара, двустаен в кв. 
“Калето”, тристаен панелен 
до Енергото, етаж на “Таш-
кюприя - 51 000 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 тристаен ту-
хлен - 90 кв.м, ет. 4, на ул. 
“Цар Александър ІІ”, цена 48 
000 лв.; тел.: 600 399

продавам масивна дву-
етажна къща, с лятна кухня, 

двор 800 кв.м в с. Сланотрън, 
Видинско, цена по споразу-
мение, 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 двустаен па-
нелен - 25 000 лв. (до Енер-
гото), к-с “Кр. Бъчваров”; 
панелна гарсониера - 18 500 
лв.; тел.: 0878 620 610

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

продавам нова вила в 
Майор Узуново, с двор 1800 
кв.м; вила в Ясен, с гледка 
към р.Дунав и реновирана 
къща в Капитановци; тел.: 
0897 474 322

продавам магазин 125 
кв.м, в идеален център; тел.: 
600 399 

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



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.
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д-р Тома ТОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

и ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Дистрибутор на хранителни добав-
ки (стимулатори на имунитета) от 
коластра и синьо-зелени водорасли.

приема деца и възрастни всеки работен ден 
от 12 до 13 часа и от 17 до 18 часа в кабинета си - 

№126 в дкЦ-1 (старата поликлиника)
За консултации и записвания – 0887 21 44 21

e-mail: doktor_markova@mail.bg

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.

продавам тухлени гар-
сониери в кв. “Калето” - ет. 2 и 
ет. 3, 48 кв.м; тел.: 600 399

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., тристаен 
тухлен 96 кв.м, с обзавеж-
дане, 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 самостоятел-
на къща 110 кв.м, с голям 
двор, около Болницата; тел.: 
600 399

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 изгодно трис-
тайни тухлени апартаменти 
в кв. “Калето“ - ет.3, ет. 1 - 44 
000 лв., на “Ташкюприя“ - ет. 
1, висок; тел.: 600 399

продавам тристаен ту-
хлен, с гараж, в кв. “Калето“, 
център, к-с “Крум Бъчваров“, 
нова къща, с двор - хубава; 
тел.: 0878 620 610 

продавам оборудва-
но заведение в Общински 
пазар, може и бартер; тел.: 
0898 716 040

кУпУВА иМОТи 

купувам земеделска 
земя в област Видин; тел.: 
600 399, 0888 411 158

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 във 
всички райони; тел.: 0878 
620 610, 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 гарсо-
ниера в кв. “Калето”, к-с “Хи-
мик”, тристайни в идеален 
център и на ул. “Широка” 
и двустайни в кв. “Калето”; 
тел.: 0898 784 547, 094/606 
810

давам под наем обза-
веден и ремонтиран офис в 
идеален център; тел.: 0887 
381 855

давам под наем стая в 
сутерен; тел.: 0898 715 910

давам под наем обзаве-
дени тавански стаи, с парно, 
за ученици; тел.: 0889 758 
506

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

давам под наем обзаве-
ден апартамент - три стаи 
и кухня, след ремонт, в Со-
фия, 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 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 
нарязан тютюн екстра ка-
чество - 30 лв./кг; тел.: 0897 
686 912

продавам чисто нова 
блиндирана врата (ка-
фява, 2/90/70, с шпионка 
и звънец); тел.: 0897 846 
454

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

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 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 туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 235

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

РАБОТА

Търси 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 

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, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тавани, 
теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

АВТОМОБили 

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

СелСкОСТОпАнСкА 
ТеХникА

продавам плуг 3х25, 
култиватор чизел,  култи-

ватор  окопен; тел.: 0887 
272 760

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

Една псувня може да предизвика болест

При км 790,20  - Видин нивото на 
Дунав в края на седмицата бе 155 
см., понижение с 5 см.  
При км 833,60 - Ново село - 78  см., 
понижение с 6 см. 
Температурата на водата –17,2°C.

Овен     Опитайте се да прецени-
те положителните и отрицателните 
страни от намеренията си и чак тогава 
предприемете съответните действия. 
Заобикаляйте се с верни приятели в 
личен и делови план, но се стремете 
да ги държите настрана.

Негърче решило да се 
боядиса в бяло. Намерило 
пакет брашно и се овър-
галяло цялото. След това 
отишло при майка си и ка-
зало:

- Мамо, аз съм вече 
бял!

- Какво си направил? 

Цапаш всичко, което пи-
пнеш!

Негърчето се обидило 
и отишло при баща си:

- Татко, аз съм вече 
бял.

Бащата го видял и 
също го смъмрил. Тогава 
негърчето казало:

- Ей, от 10 минути съм 
бял и вече мразя негрите...
J J J

Американски конгрес-
мени, притеснени от кри-
зата, банките и последния 
албум на Лейди Гага оти-
шли в индиански резерват, 
за да поговорят с вожда за 
бъдещето на Съединените 
щати. Индианецът изгле-
дал внимателно бледоли-
ките, попушил мълчаливо и 
мъдро казал:

- Обърнете особено 

внимание на нелегалните 
емигранти. Ние на времето 
подценихме този въпрос.
J J J
Мацка се вози в такси 

и гледа на тавана залепени 
чифт джапанки. Пита шо-
фьора:

- За какво са тези джа-
панки?

- Обуй ги и ще видиш!
J J J

Слънцето над Видин изгрява в 7:44 ч. и залязва в 18:43 ч.
Фаза на Луната: новолуние

Телец  Активността ви на 
работното място ще е изключително 
важна за осъществяването на проекти-
те ви. Не гласувайте доверие дори на 
близки приятели, когато става въпрос 
за пари. Избягвайте дългите и измори-
телни пътувания.

Близнаци При мнозина ще 
става дума за пари, но е по-добре да 
се стремят да проявяват съобразител-
ност, но и пресметливост, защото едва 
ли всичко при тях ще върви гладко. Ако 
решите да се вслушате в съвета, тогава 
тръгнете смело напред.

Рак      Колкото по-спокойни и 
уравновесени сте, толкова по-добре 
ще можете да контролирате положени-
ето не само на работното си място, но 
и в личен план. Мнозина рискуват да 
загубят значителна сума пари, ако не 
преценят текущата ситуация.

лъв Мнозина от вас с пред-
приемчивост ще съумеят да постигнат 
набелязаните от тях цели, независимо 
дали очакват положително отражение 
върху професионалното им осъществя-
ване, или върху възможността за увели-
чаване на текущите им постъпления.

дева       Благоприятно развитие ще 
имат тези представители от знака, които 
съумеят да проявят съобразителност в 
осъществяването на задълженията си 
на работното място. Като че ли най-на-
края ще можете да премахнете голяма 
част от свои финансови проблеми.

Везни Мнозина от вас ще 
трябва да се стремят да преодолеят 
страховете си и да мислят позитивно, 
дори и да им се струва, че този им вид 
поведение ще бъде неадекватно към 
събитията, с които се сблъскват. Опи-
тайте се да реагирате адекватно. 

Скорпион   За мнозина ще е до-
бре да компенсират някои неблагопри-
ятни обстоятелства в професионална-
та сфера, като преценят внимателно 
действията и решенията, към които са 
се насочили. С положителен характер 
ще са осъществените контакти.

Стрелец  Напълно вероят-
но е мнозина от знака несъзнателно 
да бягат от положителните емоции и 
приятните новини, свързани с профе-
сионалната сфера. Други пък ще уве-
личат значително придобивките си в 
чисто материален план.

козирог   Наложително е да 
не поемате рискове, които могат да 
внесат дисбаланс за вас във финан-
сово отношение. Не се опитвайте да 
поставяте ограничения на любимия, 
особено ако до момента сте получа-
вали нужното ви разбиране.

Водолей  Мнозина от знака ще 
успеят с правилно преценени ходове 
да постигнат стабилност в професи-
оналната сфера. Не се надявайте на 
бързо развитие на някои ваши проек-
ти, особено ако са свързани с подпис-
ването на конкретни договори.

Риби Не очаквайте потуп-
ване по рамото от високопоставена 
особа, особено ако не са само ваши 
заслугите за постигането на някакви 
резултати в професионалната сфера. 
Въпреки това е напълно възможно да 
получите финансови поощрения.

Какво ли е ДНК-то на Христо Стоичков, който 
трудно се сдържа да не псува,  ругае, обижда

Учени доказаха, че 
думата има пряко влия-
ние върху структурата на 
молекулите на ДНК, а сле-
дователно и върху човека 
като цяло. Каквато лекси-
ка има един човек, какъв-
то е речниковият му багаж, 
такъв е и животът му.

От време на време в 
обществото се разгарят 
дискусии за това дали 
трябва да се псува. Учени 
твърдят, че ругатните бук-
вално се врязват в гене-
тичния апарат, в резултат 
на което се извършват му-
тации, които от поколение 
на поколение водят до из-
раждане.

Когато човек постоян-
но ругае, псува, обижда,  
неговите хромозоми се къ-
сат и огъват, а гените сме-
нят местата си.  В резултат 
на това ДНК започва да 
изработва противоестест-
вени програми, така по-
степенно на потомството 
се предава постановката 
за самоликвидация.

Експеримент с  “облъч-
ване” на семена  на рас-
тения с думи се провеж-
дал много години. Почти 
всички семена загинали, 
а оцелелите се превър-
нали в генетични изроди. 
Тези чудовища пренесли 
много болести, които се 
предавали по наследство. 
След няколко поколения 
потомството им напълно 

се изродило. Интересен 
факт: мутагенният ефект 
не зависел от силата на 
думата, тя можела да се 
произнася силно или шеп-
нешком.

Изводът на учените 
е следният: определени 
думи имат не енергийно, а 
информационно въздейст-
вие върху ДНК.

Бил проведен и проти-
воположният експеримент. 
Учените “благославяли” 
семената, които били уби-
ти от мощно радиоактив-
но облъчване. В резултат 
обърканите гени, разкъса-
ните хромозоми и спирали 
на ДНК се върнали на пре-
дишните си места и заги-
налите семена оживели.

Скептиците се отнасят 
с недоверие към тези из-
води. Как могат обикнове-
ните думи да влияят върху 
наследтсвеността? Наша-

та представа за генетичния 
апарат като съставен само 
от химически вещества е 
остаряла. За да се изгра-
ди от ДНК жив механизъм, 
са необходими много по-
сложни конструкции. Про-
грамата на човека е зако-
дирана  във физическите 
полета, които се създават 
около хромозомите и имат 
холографски строеж.

Цялата информация 
за миналото, настоящето 
и бъдещето на организма 
в концентриран вид се съ-
държа във всяка точка на 
вълновия геном. Молеку-
лите на ДНК си обменят 
тази информация чрез 
електромагнитните вълни, 
включително акустичните 
и светлинните.

Изводът е еднозначен 
– ДНК възприема човеш-
ката реч. Нейните “уши” са 
идеално приспособени за 

улавяне на звуковите ви-
брациии. Учените откриха, 
че дори мълчаливото че-
тене стига до клетъчните 
ядра по електромагнитни-
те канали.  Един текст оз-
дравява наследственост-
та, друг – я травматизира.

Според известния фи-
зик Пьотр Гаряев детето, 
ако наследи от родителите 
си деформираща програ-
ма, също започва да псува 
и ругае. Така то разрушава 
и себе си, и своята среда. 
И тази “снежна топка” се 
търкаля от поколение в 
поколение.

Така че на нашия ге-
нетичен апарат не му е 
безразлично какви книги 
четем и какви филми гле-
даме. Една дума може да 
предизвика неизлечима 
болест, а друга – да из-
лекува човека. При това 
нашата ДНК не разбира 
дали ние общуваме с живи 
хора, или с героите от те-
левизионния сериал.

Човекът прилича на 
паметна книга, в която за-
писва своите отзиви и по-
желанията на всички дру-
ги, включително и своите. 
Тази информация не само 
го формира като личност, 
но и се запечатва в ДНК. 
От нейното съдържание 
зависи здравето на пото-
мците му.

по интернет


