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Офис-магазин – Автогара Видин
Тел./факс: +359/94 607 447
GSM: + 359/878 300 194

Предпазни екипировки
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Областен всекидневник - Видин

Видински имоти продава:
Апартаменти в новострояща се пететажна жилищ-

но-търговска сграда с магазини и пет жилищни етажа с 
обособени 4-ри двустайни и 3 тристайни апартамента на 
всеки етаж,с подземни гаражи-паркоместа и складови 
помещения,находяща се на ул.Цар Симеон Велики 108.
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ул.Железничарска 4, 
тел. 094/600 188 и 094/604 

111; ул.Пазарска 6, 
тел. 094/600 088; 
ул.Дунавска 30б, 
тел. 094/62 62 62.

www.vidinski-imoti.com

- Прав е татко като казва - каквато ни икономиката - 
такъв ни е и Дядо Коледа!

И тази година ще се грижат 
за хората в неравностойно 
положение във Видинско 
На 15 декември 2007 

г. са обявени одобрените 
проекти за финансира-
не през 2008 година на 
НП “Асистенти на хора 
с увреждания” – дейност 
“Социален асистент”, 
съобщиха преди дни на 
съвместна пресконфе-
ренция на РДСП - Видин,  
Дирекция ”Бюро по тру-

да” и Дирекция “Област-
на инспекция по труда” 
– Видин.

По тази програма е 
одобрен и проект на Об-
щина Видин за социални 
асистенти, изпълнител 
е “Свободен младежки 
център”.

Досега за хората в не-
равностойно положение 

За промените в Закона за семейни помощи за деца
От началото на годината влязоха в сила промените на За-

кона за семейни помощи за деца (ЗСПД), във връзка с обнарод-
вания Закон за държавния бюджет на Република България за 
2008 г. Във Видин те бяха представени от Регионална Дирек-
ция “Социално подпомагане”  

Промяна има в раз-
мера на средномесечния 
доход на член от семей-
ството за предходните 12 
месеца, който трябва да 
е по-нисък или равен на 
300 лв. Средномесечният 
доход за миналата годи-
на  бе 200 лв. Размерът 

на месечните помощи за 
дете по чл.7, ал.1 от ЗСПД 
за 2008г., или т.нар. дет-
ски, става по 25 лв. за вся-
ко дете. Досега за първо 
дете държавата даваше 
по 18.00 лв., а за всяко 
следващо – 20 лв. 

При едновременно 
раждане от майката на 2 
и повече деца месечна-
та помощ по чл.7, ал.1 за 
всяко от тях се определя и 
изплаща в размер на 150 
на сто от 25 лв., т. е. по 
37,50 лв. за всяко дете.

Размерът на еднократ-
ната помощ при бремен-
ност по чл.5а от ЗСПД за 
2008г. е 150 лв. Същият 
размер е бил определен и 
през 2007г.

Съгласно чл.6, ал.2 
от ЗСПД размерът на ед-
нократната помощ при 
раждане на живо дете, не-
зависимо от доходите на 
семейството, се определя 
ежегодно със Закона за 
държавния бюджет на Ре-
публика България за съот-
ветната година, който не е 
по-малък от предходната 
година и се диференцира 
според поредността на де-
цата, родени от майката.

За 2008г. размерът на 
еднократната помощ по 

Ще има ли матури? 
Не задавайте този въпрос!
Че въпросът дали ще има матури е 
излишен, това вече трябва да са си 

изяснили всички зрелостници. 

Това е най-честото 
питане на завършващите 
средното си образование 

тази година младежи и 
техните родители, призна-
ха представители на МОН, 
които бяха вчера във Ви-
дин, за да положат старта 
на информационна кам-
пания, свързана със зре-
лостните изпити.  С други 
думи матурите няма да се 
разминат на тазгодишните 
абитуренти, които преди 
да се замислят за бала, 
трябва да вземат реше-
ние, от което ще зависи 
бъдещото им развитие. 

Матурата не била 
задължителна, 
изясниха представите-

лите на МОН. Неявяване-
то на зрелостните изпити 
не е фатално. Тези, които 
не желаят да доказват об-
щата си подготовка, ще 
получат удостоверения 
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се грижеха проект “СЕЙН” 
(изпълнението, на който 
бе отново на “Свободен 
младежки център”), по 
който средно месечно 180 
потребители бяха обслуж-
вани от 63-ма асистенти. 
Нека припомним, че 

дейността на “сейн” 
стартира през 2003 г., 

във Видин – през 2004 г. 
Проектът просъществува 
5 години, целта му бе не 
само намаляване на без-
работицата, чрез създа-
ването на работни места 
за хора в предпенсионна 
възраст, но и да помогне 

“Фолксваген” 
горя във Видин 

Заловиха 51-
годишен крадец

И тази година ще се грижат за хората в неравностойно положение във Видинско 
на възрастните самотни 
хора и на хора с тежки 
заболявания. Така 63-ма 
видински асистенти мина-
ха курс на обучение към 
ПРООН. Първоначално 
финансирането се оси-
гуряваше от републикан-
ския бюджет, после и със 
редства на съответните 
общини. 

Едва дали значението 
на “СЕЙН”, който бе пре-
кратен в края на миналата 
година, като осигуряване 
на работни места в реги-
она бе толкова голямо, 
колкото това, че той даде 
възможност на много са-
мотни и болни хора да 

получат елементарната 
сигурност и спокойствие, 
че не са сами, а за тях се 
грижи някой. 

Прекратяването 
на проекта 

донесе притеснения 
на връх Коледа както за 
т.нар. социални асистен-
ти, така и за т.нар. потре-
бители. Надеждата им ос-
тана точно в одобрението 
на този общински проект, 
създаден на базата на 
потписан договор за съв-
местна дйност между Об-
щина Видин и “Свободен 
младежки Център”. Про-
ектът, който е за 73 работ-
ни места (средствата са 
– 92 833 лева), ще даде 
възможност социалните 
асистенти да извършват 
своята дейност, ще има и 
допълнително обучение, 
за което Бюрото по труда 
има ресурс. Средствата 
обаче няма да са доста-

тъчни за кой знае колко 
време. Така пред изпъл-
нителите стои въпросът 
за избор на варианта 

да бъде съкра-
тена бройката на 

асистентите, 
за да стигнат пари-

те до края на годината. 
“Приехме да стартираме с 
всичките асистенти, защо-
то ситуацията със соци-
алните услуги в региона 
е тежка. Намаляването на 
броя на асистентите може 
да даде възможност про-
ектът да бъде удължен до 
края на годината, но това 
означава, че много хора, 
които са в изключително 
тежко състояние, ще бъ-
дат оставени на произво-
ла на съдбата. Не можем 
да позволим това, защото 
фокусът трябва да пада 
не върху заетостта, а вър-
ху крайния потребител 
– именно хората в нерав-

ностойно положение, за 
които говорим” – подчер-
тават от “Свободен мла-
дежки център”.  

Така въпросните 92 
833 лева ще стигнат за 
около 5 месеца. Остава 
въпросът какво ще се слу-
чи след това с потребите-
лите на тази услуга. 

Да се намирах-
ме в нормална 

държава, 
в която да има домо-

ве за възрастни и болни 
хора – проблемът няма 
да е никакъв. Става обаче 
въпрос за България, тази, 
дето е в ЕС, разбира се. А 
подпомагането на людете 
в неравностойно положе-
ние не е прищявка или 
глезотия. 

След това асистентите 
държавата ни няма да ги 
мисли – та безработицата 
за община Видин е “само” 
17,12% - едни ще си на-

мерят работа (поне са 
трудоспособни), други ще 
се пенсионират. За радост 
уверението е, че 

все пак 
шансове за про-

дължаването 
на този тип дейност 

има, макар и хипотетично 
– възможно е финансира-
не с бюджетни средства, 
възможности предоставя 
и ОП “Човешки ресурси” 
срещу защитени проекти. 

Всичко по силите им 
за продължаването на ус-
лугата ще бъде направе-
но, уверяват от “Свободен 
младежки център”. Оста-
ва да им пожелаем успех, 
защото от него зависи 
съдбата на стотици хора 
от Видинско, които не мо-
гат да се грижат сами за 
себе си.

ЕМИЛИЯ 
Георгиева

Газифицирането на Видин = повече инвестиции
Областният управител на Видин 

предприе проучване на потенциал-
ните производствени и граждански 
нужди от снабдяване с газ в региона. 
Кръстьо Спасов поиска от кметове 
на общини и от фирми  до края на 
януари да му бъде предоставена ин-
формация за годишните потребности 
от природен газ и необходимостта от 
този вид енергия за нуждите на про-
изводството и бита. 

Проучването се прави във връзка 

с изготвянето на анализи и прогнози 
за необходимостта от газифициране 
на област Видин. “Реализирането на 
тази алтернатива на електрическата 
енергия ще привлече нови инвести-
ции и ще повиши ръста на реинвес-
тициите в района”, мотивира инициа-
тивата си областният управител. 

Основен приоритет в енергийната 
политика на България и ЕС е ускоре-
ното развитие на газопреносните и 
газоразпределителните мрежи и раз-

витие на пазара за природен газ. Реа-
лизацията на тази политика ще даде 
тласък на икономиката в областта 
като чувствително облекчение в раз-
ходите за енергопотребление, облек-
чение в бита на гражданите от облас-
тта и намаляване на отрицателното 
въздействие върху околната среда и 
здравето на хората от използването 
на твърди горива за отопление.

В РПУ-Видин е образувано незабавно произ-
водство срещу В.А. на 51 години от с.Арчар. На 
осми януари лицето е извършило кражба на метал-
но кофражно платно от новострояща се сграда на 
ул.”Баба Вида” в областния град.

На девети януари около 00.40 часа във Видин 
е възникнал пожар в лек автомобил “Фолксваген”. 
Колата е била паркирана на ул.”Патриарх Евтимий”. 
Унищожено е купето, а причините за инцидента са в 
процес на установяване. В потушаването на пожара 
е участвал един автомобил на РСПБЗН-Видин.

чл.6, ал.2 от ЗСПД за 
първо дете е 250 лв.; 
за второ - 600 лв.; за 
трето и всяко следва-
що дете - 200 лв. До-
като през 2007 г. помо-
щта бе по 200 лева за 
първо, второ или трето 
дете, а за четвърто 
държавата отпускаше 
100 лв. 

Съгласно чл.6, ал.6 
от ЗСПД -Ако до на-
вършване на 2 -годиш-
на възраст на детето 
се установят трайни 
увреждания над 50 
на сто, на майката се 
изплаща допълнител-
на еднократна помощ 

в размер определен 
ежегодно със Закона 
за държавния бюджет 
на Република Бълга-
рия за съответната го-
дина.

Размерът на тази 
допълнителна едно-
кратна помощ за дете 
по чл.6, ал.6 за 2008г. 
е 100 лв. Същият е 
бил и за 2007г.

Размерът на ме-
сечните помощи за 
отглеждане на дете до 
една година по чл.8, 
ал.1 от ЗСПД за 2008г. 
е 100 лв. Чл.8, ал.1 от 
ЗСПД за 2007г. също е 
бил 100 лв.

За промените в Закона за 
семейни помощи за деца

Ще има ли матури? 
Не задавайте този въпрос!

за завършен гимназиа-
лен етап. С него те ще 
могат да работят, както 
и да участват в курсове 
за квалификация и прек-
валификация, но не и да 
кандидатстват за продъл-
жение на обучението си 

във ВУЗ. Избралите да 
се явят на матури ще по-
лучат диплома за средно 
образование, естествено 
ако са издържали изпи-
тите. Само за тях остава 
възможността диплома-
та, която получават, да 
не е последната.  

Сесиите през година-

та ще бъдат две – юнска 
и септемврийска,  като 
зрелостниците сами мо-
гат да преценят кога ще 
се явят. Неявяването 
на матура не е фатал-
но, тъй като получилите 
удостоверение за завър-
шен гимназиален етап, 
ако им се доучи във ВУЗ, 

могат да се явят на мату-
ри по-късно и да получат 
необходимата за целта 
диплома. 

На тазгодишните зре-
лостници се пада честа 
първи да положат изпит 
по български език и лите-
ратура, както и да избе-
рат втори изпит от точно 
определени предмети: 
чужд език (който може да 
бъде руски, английски, 
френски, немски, итали-
ански и испански), биоло-
гия и здравно образова-
ние, химия и опазване на 
околната среда, физика 
и астрономия, математи-
ка, философия, история 
и цивилизация.

В рамките на кампа-
нията от днес в Регио-
налния инспекторат са в 
готовност да дадат отго-
вор на всички въпроси, 
които касаят явяването 
на матура.  Съмнява ли 
се някой в компетент-
ността на местния ин-
спекторат, може да по-
звъни в Министерството 
на образованието на 
тел.080019010.



Среща по проект 
“ПРОМСТАП”, на която на 
специалисти от детските 
градини и ясли бяха пред-
ставени възможностите за 
европейско финансиране 
на подобрения, свързани 
с безопасното хранене в 
ЦДГ и ОДЗ и социалните 
заведения се състоя в Об-
ластната управа. 

На обучението пред-
ставителите на детските 
заведения във Видин бяха 
запознати и с основните 
изисквания в сферата на 
безопасното хранене, спаз-
ването на които е задължи-
телно.Елементарните на 
пръв поглед изисквания за 
хигиена на персонала при 
преработка на хранителни 
продукти, според европей-
ските изисквания трябва 
да бъдат отбелязвани в 
тетрадки. Така в детските 
градини например трябва 
да се запазват стриктно 
етикетите на всеки храни-
телен продукт, документи-

те за произхода му и т.н.
Спазването на конкрет-

ните изисквания ще дове-
де не само до избягването 
на т.нар. опасни храни, 
но и до възможността да 

бъде проследявана ве-
ригата до първоизточни-
ка на даден некачествен 
продукт. 

Проект “ПРОМСТАП” 
на Европейския съюз, в 

който Областна админи-
страция Видин е един-
ствен партньор от българ-
ска страна, е насочен към 
повишаване безопасност-
та на храните. 

П
о

щ
а

 Н
И

Е

3Общество





Новогодишни 
подаръци 
от пощите

Ще излезе вярна приказката: "Не 
се много радвай на подарък, все ще 

се намери някой да ти вгорчи радостта!"
Жена ми решила да ме изненада с нового-

дишен подарък. И се доверила на рекламите за 
нови удобни самобръсначки, поръчала покупка-
та.

И ето ти на 27 декември покана - точно колед-
но време.

Отива съпругата ми в пощата на Ново село и 
носи оттам една изтърбушена картонена кутия. 
Какво е имало вътре - не се знае, защото зее три-
ъгълна дупка. Явно някой, който си разбира от 
“работата", е измъквал нещо отвътре. Важното е, 
че останахме без коледна изненада - всъщност 
изненадата бе огорчението. За парите не гово-
рим.

Вярно е, че не за пръв път се сблъскваме с 
пощенски неуредици. Преди седмица получих от 
САЩ доста обемист плик от дъщеря си - снимала 
се на няколко кадри, неясно колко, но останали 
в разтворен плик само 3 броя. Истина е, че раз-
давачката го донесе на крака и с притеснение ни 
показа нарушената цялост на пратката. И в този 
случай някой по трасето си е разбирал от работа-
та - вероятно е подозирал, че твърдата вътреш-
ност може би крие ценности от Щатите..

Като кореспондент на столичен вестник из-
пращам материалите си на пишеща машина. Ня-
колко пъти мои писма не достигат до адресата си 
- в."Дума", в обсега на пощенски клон 1784 в Со-
фия. Принуждавах се да пиша отново материали-
те си, като вече ги изпращах с платена обратна 
разписка. Дали пък това не е целта на пощите? 
Да събират повече такси от такива активни свои 
ползватели?

Ала не мога да се съглася, че вместо да ме 
улесняват в работа ми, същите тези пощи не само 
не ускоряват известните си задължeния да дос-
тавят коректно всичко изпратено и таксувано,а 
пречат.

Но ми създават при това материални про-
блеми, да не говорим за психическите терзания 
- ще стигне ли навреме и цялостно изпратеното 
от мене? Апропо, моля прокуратурата да прове-
ри защо зачестявят подобни случаи на моя от-
ворен колет в пощата на Ново село - само пред 
празниците има няколко оплаквания за отваряни 
колети.

Проф .д-р Стефан Брезински – 
с.  Ново село, Видинско

Уважаема редакция,
Ще ми се чрез Вашия многоуважаван вест-

ник “НИЕ” да стане достояние на цялата об-
щественост в област Видин това, което се слу-
чи на нашето семейство.

На 13.11.2007г. към 19 часа и 10 мин. се по-
звъни на вратата и мъжът ми отвори. На вра-
тата бе съседката от третия етаж. Тя го извика 
да слезе в мазето, тъй като го викал съседът 
от първия етаж Марчо Марков, който е начал-
никът на РПУ гр.Кула. Мъжът ми се облече и 
слезе. След няколко минути съпругът ми Пла-
мен Кръстев Георгиев се върна целият подут 
от бой. На лявата скула и на лявата страна на 
главата имаше големи оттоци. Устната му от 
дясната страна бе сцепена. 

Изплашихме се много и аз и детето, което 
започна да пищи. Тогава в уплахата си викнах 
веднага свекъра си Кръсто Георгиев Кътов. Ко-
гато дойде той дойде, съпругът ми Пламен с 
неохота ми разказа, че го е прибил Марчо Мар-
ков, като го обвинил за някаква фасунка. След 
побоя го предупредил да не смее да каже за 
случилото му се  на никого, иначе “неговата 
мама циганска” ще ни изсели от гр.Кула.

Съпругът ми се страхува от заплахите му 
и затова жалбата пускам аз и няма да се спра 
пред нищо, ако трябва и министъра, и военна 
прокуратура, и дори в Страсбург ще се опла-
ча от това малтретиране и побой още повече, 
че не е виновен съпругът ми за нищо. Затова 
няма да оставя нещата така!

ЗОРКА Георгиева Славчева, 
гр. Кула

Чакаме намеса от Здравната каса

Номинация за читалище „Цвят”
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Уважаема редакция,
Вярвам, че след като 

се обърна към така ува-
жаемия видински облас-
тен всекидневник, ще 
има реакция, така, както 
се е случвало в повечето 
случаи след ваши публи-
кации.

Става дума за това, 
че тази година потреби-
телската такса при лич-
ния лекар (джи-пи) се 
увеличава, тъй като е 
фиксирано, че е 1% от , 
минималната заплата. А 

тя вече е 220 лв. Това из-
правя нас, пенсионери-
те, които по разбираеми 
причини сме най-честите 
пациенти,  пред огромни 
трудности при положе-
ние че пенсийките ни 
едва надхвърлят стоти-
на лева. 

Здравното министер-
ство, оглавявано от на-
шия съгражданин проф. 
Гайдарски, за радост 
е взело под внимание 
това и наред с хората, 
страдащи от определе-

ни заболявания, както и 
затворници, безработни 
и др., от 1 януари 2008 г. 
И ПЕНСИОНЕРИТЕ СА 
ОСВОБОДЕНИ ОТ ПО-
ТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА. 
Това обаче го знаят мно-
го малко хора, а почти 
навсякъде пред кабине-
тите на личните лекари 
това не е записано. А 
немалка част от сестри-
те вземат двете левчета 
на пенсионерите тихо-
мълком.

Ето защо чрез вест-

ника се обръщам към 
Здравната каса – нека 
да изискат от джи-пи-
тата да сложат табелки 
пред кабинетите си, че 
от потребителска такса 
са освободени и пенси-
онерите.

Вярвам в резултата 
от това ми писмо и пред-
варително благодаря на 
вестника.

С уважение: 
Йорданка Митрова, 

Видин

Безопасно хранене в 
детските заведения

За събитието, което 
на 6 януари събра пове-
че от 200 души от цялата 
страна в зала № 10 на 
НДК, между които и двама 
души англичани, разказва 
Любомир Илиев, секретар 

на читалище „Цвят”:
„Събитието наистина 

беше знаменателно. То 
беше по повод обявяване 
на номинациите за „Благо-
деятел на годината”, което 
се провежда трета поредна 

година. Между поканените 
да присъстват беше и на-
шето читалище, което за 
2007-ма година е между но-
минираните. Нека поясня, 
че номинациите са в четири 
категории: стопански орга-
низации, неправителстве-
ни организации, личност и 
читалища или библиотеки. 
Между основните спонсори 
се отличаваха Ротари клуб 
„Сердика” – София, „Соди” 
– Девня”, както и много дру-
ги мощни финансови ор-
ганизации. Форумът, нека 
така да го нарека, премина 
при особена тържестве-
ност, под формата на за-
седание на Ротари клуба. 
Нашето читалище е между 
номинираните във връзка 
с провежданото шоу „Край 
елхата”, на което приходи-
те от продажбата на би-
лети и доброволно съби-
раните парични средства 
в специална кутия даря-
ваме за здравословното 
състояние на Изабела 

Томова, която страда от 
трудно лечимо заболява-
не на костите. Много би-
хме искали нашата помощ 
да е в достатъчна степен 
и за оперативното й ле-
чение, но възможностите 
ни не са големи. Хубаво 
е, че децата с удоволст-
вие участват вече три го-
дини във въпросното шоу 
и даряват каквото могат 
именно за подпомагане на 
дете, което е на тяхната 
възраст. Ще продължава-
ме с тази ни инициатива и 
по-нататък, докато все пак 
се намерят необходимите 
средства за операцията на 
Изабела, а това вероятно 
ще стане с откриване на 
сметка. Оказа се, че сред-
ствата от включването на 
Изабела в „Българската 
Коледа” за 2006-година 
едва стигат за скъпите ле-
карства за поддържане на 
състоянието й до същин-
ската операция.”
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Нов екип води техническите протоколи на баскетболните срещи

Позитивно за Галерията ?!

* Новите изисквания на баскетболната федерация са 
за прецизното отразяване на двубоите в “А” национална 
група с всички технически елементи на показаното от 
отборите на терена!

*  Председателят на националната съдийска колегия 
Камен Тошев за качествата, които трябва да притежа-
ват младите баскетболни деятели

Младежкият екип, който води техническите протоколи на баскетбол-
ните срещи в обединената “А” национална група, вече се утвърждава със 
своята прецизност в отразяване всички параметри на състезателите, 
участвали в двубоите на игралното поле.

Отмина времето кога-
то и най-отговорните ба-
скетболни срещи се отра-
зяваха в един единствен 
протокол, който се воде-
ше на съдийската маса и 
при малко по-голям опит 
на дежурния секретар 
можеше да  се правят не 
една-две манипулации в 
полза на домакините, на-
дписване на резултата, 
на личните нарушения 
на противниковите състе-
затели, за да излязат по-
рано от игра за допуснати 
пет фала!    

Сега и за втора “А” 
национална баскетболна 
група се изисква водене 
на тактически протоколи, 
които освен резултата 

включват още много ин-
тересни данни за развоя 
на играта - лични нару-
шения, завършени бързи 
атаки, овладяни топки под 
коша, играно  време от 
всеки един състезател - 
стрелба от близко, средно 
и далечно разстояние,  на 
наказателни удари, общо 
реализирани точки от все-
ки един състезател в края 
на срещата.

Техническите про-
токоли са едно вярно 
огледало на развоя на 
всяка една баскетболна 
среща и ценно помагало 
на треньора при анали-
зирането й!

Те изключват и възмож-
ността, да се манипулира 

официалният съдийски 
протокол, защото ще се 
получат несъответствия 
в данните. Така баскет-
болната игра добива един 
изключителен характер и 
субективизъм може само 
да търсим в съдийските 
решения на терена, които 
са строго индивидуални и 
не подлежат на промяна.

За воденето на техни-
ческите протоколи се из-
исква добра баскетболна  
култура и бърза реакция, 
за да се отразява всяка 
една ситуация на терена.

Отделно се води ста-
тистиката за отбора на 
домакините и за отбора 
на гостите.

При предаване на ба-

скетболни двубои обикно-
вено  в края на полувре-
мето добрите телевизии 
дават и компютърни гра-
фики на водените техни-
чески протоколи.

Кои са новите лица 
на секретарската маса, 
които водят технически-
те протоколи във Ви-
дин.

Ръководството на "Ви-
дабаскет" навреме оце-
ни подготовката на нови, 
интелигентни кадри за 
тази цел и проведе курс 
за водещи технически 
протоколи. Лекциите из-
несоха водещи баскет-
болни специалисти. На 
заключителния семинар 
участва и председателят 
на съдийската колегия Ка-
мен Тошев, който проведе 
заключитените лекции и 
изпита на желаещите да 
получат лицензиран ста-
тут за отразяване на ба-
скетболните двубои с тех-
ническата статистика.

Вече в няколко от най-
оспоравните двубои на 
обединената втора “А” на-
ционална група техниче-
ските протоколи се водят 
от новия младежки екип.

Най-опитната е юрист-
ката Ели Людмилова 
Еленкова, която е играла 
баскетбол като ученичка  
и е участвала в турни-
рите по стрийтбол заед-
но със своята треньорка 
Ваня Минева. Ели е като 
ръководител на екипа, но 
и самата води прецизна 
статистика.

Мария Гришева играе 
баскетбол и учи в Про-
фесионалната гимназия 
“Проф. д-р Асен Зла-
таров" заедно с Траяна 
Валентинова - още една 
добра баскетболистка и 
лекоатлетка, дъщеря на 
добре познатия видински 
баскетболист Валентин 
Траянов. Заедно с тях 
прецизно води техниче-
ските протоколи и още 
един възпитаник на тази 
водеща в баскетбола гим-
назия Антонио Кръстев. 
Заедно с екипа често виж-
даме на съдийската маса 
и тяхната приятелка Гра-
циела Георгиева- - една 
надеждна шахматистка, 
която изпълнява и някои 
технически задачи.

“За воденето на тех-
ническите протоколи се 

изиква много добра подго-
товка - споделя за вестник 
"Ние" отговорният секре-
тар на клуба Росен Рака-
джиев. 

Младежкият екип 
овладява бързо сложната 
технология на баскетбол-
ната статистика и един от 
най-младите в страната. 
Вярваме, че треньорите 
на гостуващите отбори 
и баскетболните съдии, 
които получават копия от 
техническите протоколи, 
ще останат доволни от 
прецизната статистика, 
която точно отразява раз-
витието на баскетболната 
среща. Това мнение се 
споделя и от дежурния 
делегат на БФБ Валентин 
Велчев, който присъства 
на последните две срещи, 
играни във Видин.”

Очакваме младите 
специалисти да продъл-
жат все така прецизно да   
отразяват техническите 
показатели на баскетбол-
ните двубои и естествено 
да намират повече сво-
бодно време за практику-
ването на любимия спорт.

ХАРИ 
Яръмов

С такава молба и 
с известно колебание 
Славчо Стаменов – но-
вият директор на Худо-
жествена галерия „Ни-
кола Петров” прие да 
разговаряме в неподхо-
дящия за тази културна 
институция момент. Че 
моментът е неподхо-
дящ, това е повече от 
видно. Почти оголени 
стени, струпани на куп-
чини картини и най-вече 
студ. 

За минута престой и 
замръзваш. С ритмична 
последователност обаче 
той и Цветан Тимотеев, 
облечени като за навън, 
кръстостват помещени-
ята, свалят и пренасят 
картини, складират ги 
за допълнителна „обра-
ботка”, което трябва да 
означава инвентиране, 
рамкиране, подбор за 
създаване на така на-
реченият Фонд А  - тези, 
които са национално 
богатство, отделяне на 
пейзажните шедьоври, 
защото в нашата гале-
рия наистина има таки-
ва, уверява ме той.

Разговорът е потръ-
гнал и след обичайните 
пожелания се изкуша-
вам да вметна:

- Целият ти трудов 

път досега е минал на 
културното поприще. 
Директор на Културния 
дом на Химията, по-
сле в така нареченото 
КОХУ, програмен главен 
редактор в телевизия 
“Фанти – Г”, секретар на 
Общинския съвет за ду-
ховно развитие, главен 
специалист в Общината, 
председател на читали-
ще „Цвят” ... Как стана 
така, че сега оглави Ху-
дожествената галерия? 
Мислиш ли, че и работа-
та с художниците също 
ти е позната?

- Не бих казал, че е 
непозната. Винаги, къ-
дето съм работел, съм 
имал добри контакти с 
творческите съюзи. С 
тези на писатели, худож-
ници ... Бил съм много 
близко до тях. Канели 
са ме дори на техни съ-
брания, на които раз-
бира се, не съм ходил 
- има си ред и принци-
пи, но на неофициални 
приятелски събирания 
съм присъствал. Пред-
ложението за новата ми 
работа беше изненад-
ващо за мен, но мисля, 
че дойде от групата на 
самите художници. Те 
ме предложиха като чо-
век, който няма да мери 

творчески сили с тях, 
но ще отстоява техните 
искания. Аз винаги съм 
отивал там, където има 
много работа за върше-
не. А тук работа е пове-
че от огромна. 

На първо място тряб-
ва да се инвентира це-
лият наличен фонд, а 
това са живопис - 760 
картини, графики – 260, 
скулптури – 120, при-
ложни изкуства – 200 ... 
Трябва да се рамкират 
много от картините, да 
се подготвят условия 
за тяхното съхранява-
не. Видинската галерия 
е създадена и открита 
през 1963 г., а досега 
нищо не е правено за 
осъвременяване на ба-
зата. Нужни са сериозни 
инвестиции за ремонт. 
Близо 15 години тя като 
че ли е оставена на са-
мотек. 

Не искам да кажа 
нищо лошо за никого. 
Всеки е действал, съо-
бразно личностната си 
същност, но всъщност 
нищо добро засега не се 
вижда. И все пак, много 
моля за Галерията да 
се пише позитивно. Тя 
трябва да се превърне 
в съвременен културен 
център на изкуството. 

Предстои подреждането 
на една експозиция от 
нашия златен фонд и на 
една от пейзажни твор-
би на известни българ-
ски автори. 

Усилията ще бъдат 
насочени към училища-
та. Децата трябва по-
често да бъдат водени в 
галерията. Живописното 
изкуство трябва по-осе-
зателно да присъства в 
техните програми, ве-
роятно в учебниците им 
има творби на художни-

ци, които са наше прите-
жание. 

Ще възобновим зо-
налните изложби между 
Видин, Враца и Монта-
на, както и пленерите, 
чрез които се обогатява 
фонда, а те са и прекра-
сен начин за творчески 
контакти и общуване. 
Лично аз имам опит в 
това отношение. Като 
специалист  в общината 
организирахме пленер 
за паркова скулптура. 
Това беше страхотна 

идея, пренесена от Фин-
ландия, където с малко 
пари се правят гранди-
озни работи. 

Там предимно с дър-
во разбира се, при нас 
на пленера освен с 
дърво, скулпторите ра-
ботиха и с камък. Скул-
турата на открито има 
и друго предимство. 
Дава възможност на 
пленериста да я адап-
тира в пространството 
и по този начин да се 
получи специална част 
от градската градина, 
например. Много още 
неща има за работа и те 
предстоят. В тази рабо-
та обаче, трябва всички 
да сме съпричастни и 
за да имаме успех, нека  
мислим позитивно. Ху-
дожествената галерия 
не е нито моя, нито на 
който и да било, тя е на 
всички видинчани и за 
да стане тя водеща кул-
турна институция в на-
шия град, нека мислим 
позитивно за нея.

Към казаното засега 
няма какво друго да се 
добави. Написаното е 
позитивно. Засега. Дано 
и занапред. 

СНЕЖИНА 
Николова
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Когато мъжете останат в сянка

Емоциите предизвикват 
стомашни болки

Далеч остана вре-
мето, когато с изум-
ление се говореше 
за първата жена, 
„направила това" 
или „извършила 

онова". 
От Жюли Доби, която 

през 1861 г. първа сред 

жените взе диплома за 
средно образование, до 
днес жените се измениха 
много.

Станаха доста та-
лантливи, интелигентни 
и културни, за да успеят 
в живота като големите 
хора. В началото мъжете 

ги гледаха със снизхож-
дение. Трябваше доста да 
поработят, за да променят 
и мнението на мъжете, 
но и днес пак ги гледат с 
недоверие, защото те са 
способни на всичко, вклю-
чително да вземат места-
та им. Да не говорим, че у 
дома те вече не са един-
ствените, които имат как-
во да разказват. Жените 
също знаят някои неща. 

Все пак до момента, 
в който жените знаят по-
малко от мъжете, все още 
ги траят. Но ако за зла 
участ “слабата половин-
ка” има малко повече по-
пътен вятър от тях или ня-
коя допълнителна цифра 
във фиша със заплатата, 
тогава...

Как съпрузите 
на шампионките 
изживяват утвър-
ждаването на сво-
ите половинки?

Зависи от случая.
Когато жената е била 

вече Някой, преди да се 
срещне с мъжа, а той си 
е паднал по нея точно по 
тази причина, проблеми 
няма. При всички положе-
ния той предварително е 
знаел къде си пъха носа.

Да, наистина, но кога-
то Пепеляшка се превър-
не внезапно в принцеса, 
и то без предупреждение, 
работата съвсем се за-

плита.
Голяма част от преус-

пелите жени признават, 
че когато при тях нещата 
вървят много по-добре, 
отколкото при мъжете им, 
те полагат максимални 
усилия да скрият тази раз-
лика от околния свят.

Понякога дори се 
обезценяват, отдавайки 
успехите си главно на „из-
ключителния шанс", не се 
колебаят да разгласяват 
навсякъде, че техните 
мъже са много по-добри и 
по-способни от тях в сво-
ята област. В обществото 
нагласят нещата така, че 
мъжете да излязат на пре-
ден план, при първа въз-
можност им дават думата 
и наблягат на факта, че 
всичко дължат на тях. И 
в същото време жените 
трудно преглъщат катего-
ричния отказ на мъжете 
си в разпределянето на 
елементарните грижи око-
ло семейството. Да, успе-
хът е хубаво нещо, дами. 
Продължавайте все така, 
мъжете ви няма да ви се 
сърдят, напротив. Осо-
бено ако държите сметка 
за малките подробности 
около мъжката им чувст-
вителност. Не е случаен 
фактът, че голяма част от 
преуспелите жени имат 
семейства.Важното е да 
имате различни интереси 

в различни области, в ко-
ито всеки сам може да се 
развива на воля. Различ-
ни полета за изява, истин-
ски лични и автономни, но 
с общ плаж за почивка. 
Точно като в един апар-
тамент, в който всеки има 
своя кабинет, но спалнята 

е обща. 
И най-вече всеки от 

двамата да пази своето 
„аз", без да се превръща 
в придатък на другия. То-
гава нещата ще вървят. 
Сега можете спокойно да 
сънувате сънища за слава 
и успехи.

ние 

мъжете

здраве

Лекарите са уста-
новили, че тези, 

които имат нулева 
група на кръвта с 

положителен резус 
фактор, страдат 

три пъти повече от 
ерозия на стомаха, 
отколкото хората 

с друга кръвна 
група.

Гастроентеролози-
те наричат ерозията на 
стомаха поздрави от яз-
вата. Сама по себе си 
ерозията не е страшна. 
Тя практически не нару-
шава процеса на храно-
смилането. Но ако не й 
обръщате внимание с 
времето тя може да се 
превърне в язва на сто-
маха или на дванадесе-
топръстника. А това вече 
е изключително сериоз-
но. Разбира се, болезне-
ното усещане в стомаха 
или в червата съвсем не 
е единственият симптом 
на ерозията. 

Това само е “първият 
тревожен звънец”. След 
болката започват кисе-
лините, гадене и повръ-
щане, разстройство.

• Болката е тясно 
свързана с приемането 
на храната. При ерозия 
на стомаха тя започва 
от 30 до 60 минути след 
хранене.

• При ерозия на два-
надесетопръстника - 
след два или три часа.

ОБЯДВАЙ И 
СЕ УСПОКОЙ
За всичко е вино-

вен стомашният сок. 
Достатъчно е човек да 
понервничи или да се 
превъзбуди и стомахът 
започва да протестира. 
Това значи, че сокът за-
почва да се произвежда 
с двойна сила. 

Естествено от това 
страда лигавицата на 
с т о м а ш н о - ч р е в н и я 
тракт. Това е начало-
то, когато на стените 

на стомаха се образува 
ерозия - микроязва, коя-
то постоянно е разяжда-
на от стомашния сок.

Ето няколко 
прости правила, 
които могат добре 
да защитят стома-
ха от ерозия.

• Избягвайте ост-
рите емоционални из-
бухвания, не се дразне-
те от глупости, а ако 
случайно изпаднете в 
нервна криза, просто 
хапнете нещо (ябълка, 
бонбон) или изпийте 
половин чаша топла 
вода.

• Спазвайте специа-
лен режим на хранене.

• Откажете се от 
газираните напитки - 
кола, спрайт, фанта и 
пр.

• Не пушете, преди 
да сте хапнали нещо.

• Яжте по-малко про-
дукти, които могат да 
травмират лигавицата 
на стомаха: чипсове, 
сухари, много студени 
и много горещи ястия.

ВМЕСТО 
ПЪРЖЕНО 
ЯЖТЕ 
ЗАДУШЕНО
Диетата при ерозия 

на стомашната лигавица 
трябва да се спазва не 
по-малко от два месеца. 
Преди всичко от менюто 

си трябва да изключите 
храните провокатори. 

Всеки болен от язва 
знае от какво ще го за-
боли стомахът. Обикно-
вено това е люта или 
кисела храна, пържено, 
газирано, алкохол и ня-
кои други продукти. От-
кажете се от тлъстите 
меса и от сланината, 

от гъбите, от пушените 
меса и колбасите, от 
консервите, от суровите 
плодове и черния хляб.

Всичките блюда 
трябва да се задушават 
на пара и да се консу-
мират на малки порции, 
но по-често - около 5-6 
пъти на ден.

Задължително е в 

менюто на болния да се 
включат повече млеч-
ни продукти: мляко, 
краве масло, сметана. 
ферментите, които те 
съдържат, ускоряват 
регенеративните (въз-
становителните) про-
цеси в лигавичната об-
вивка на стомаха и на 
червата.
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За контакти: тел. 094 600 288-отдел 
„Снабдяване и пласмент” и 0887 31 49 49

-г-н Милчо Гергов.

Във връзка със стартиралото производство 
на тежкотоварни гуми, „ВИДАХИМ” АД обявя-
ва промоционални цени на следните размери 
гуми:

    •11.00 – 20 PR 16  грайферна – 
   290.00 лв. с ДДС;
    •11.00 – 20 PR 16  шосейна 
   – 285.00 лв. с ДДС;
    •11.00 – 20 PR 16  повишена проходимост 
   – 306.00 лв. с ДДС

Посочените промоционални цени са актуални от 
25.06.2007г. до изчерпване на количествата, които са 

ограничени. Гумите могат да бъдат закупени на място във 
фирмения магазин на адрес: гр.Видин, Южна промишлена 
зона. Магазинът е с работно време: От 8.00 до 12.00 и от 

13.00 до 17.00ч. от понеделник до петък включително.

w

Обяви

Разписание на авто-
буси Видин-София

Видин-София
“Алексиев-91”
4.00 /без неделя/; 

5.00; 6.00; 7.30; 10.00; 
13.00; 16.30 ч.

“Витоша” - 6.30; 8.00; 12.00; 14.00; 15.00 /
само в неделя/ и 15.30 ч.

Видин-Плевен “Алексиев-91” - 8.30 ч.
Видин-Свети Влас “Алексиев-91” – 5.00 ч.

София-Видин
“Алексиев-91” - 9.30; 11.45 /без неделя/; 

12.30; 13.15; 14.30; 15.00; 17.45 ч.
“Витоша” - 7.30; 9.00; 10.00; 11.00; 15.30 /

само в петък/; 16.30 ч.
Плевен-Видин “Алексиев-91” – 15.00 ч.
Свети Влас - Видин “Алексиев-91” – 6.40 ч.

СПРАВОЧНИК

Разписание на влаковете       В сила от 09.12.2007 г.

Заминаващи
Влак №   Тръгва от   Движи се    Пристига в
  категория Видин   до гара    крайна гара
70240  пътн.  05.20   Брусарци   07.14
7620  бърз  06.05   София   11.11
7622  бърз  12.40   София   18.13
70102  пътн.  13.55   София   20.37
7624  бърз  16.15   София   21.45

Пристигащи
Влак №   Пристига във  Движи се    Тръгва от
  категория  Видин   от гара    начална гара
70101  пътн.  09.36   Мездра   05.42
7621  бърз  12.20   София   07.05
7623  бърз  17.46   София   12.15
7625  бърз  21.30   София   16.00
70241  пътн.  00.38   Брусарци   22.45

 Забележка: Влак 7631 тръгващ от София в 19.00 ч. за Лом има връзка от 
Брусарци за Видин с влак 70241 в 22.45 ч.

Влакове 7620, 7621 и 7624 не преминават през гара Мездра. 
Цена на билета: Видин-София – бърз влак – 11.40 ч.; отиване и връщане – 

18.30 лв.; пътнически влак – 9.90 лв.

Д-р Адриана МАрковА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

и ДЕТСкИ БОЛЕСТИ
Приема болни всеки работен ден 

от 12 до 13 часа в кабинета си - №126 в ДКЦ-1 
(старата Поликлиника)

За консултации и записвания – 0887 21 44 21

Видин, автогара - тел.:++359 94 601 905; ++359 897 908 682; ++359 898 412 182

гр. Видин ул. Цар Александър 19-21 ;  тел. 094/620 600

ПРОДАВАМ 
Продавам двустаен па-

нелен в к-с “Бонония”, в много 
добро състояние, тел: 0888 001 
927

Продавам двустаен пане-
лен в к-с “Бонония”, напълно 
обзаведен, тел: 0888 001 927

Продавам двустаен пане-
лен с разширение - 76кв.м в кв. 
“Баба Тонка”, тел: 0889 822 444

Самостоятелна къща в кв. 
“Акджамия”, с дворно място 416 
кв.м, тел: 0888 907 365

Тристаен в к-с “Панония”, 
ет.3, тел. 0889 833 522

Къща с двор в с.Буковец, 
тел. 0888 907 365

Тристаен тухлен в Съеди-
нение, тел. 0887 494 920

Продавам двустаен апар-
тамент-79кв.м. в жк. “Бонония”, 

в отлично състояние,  тел: 0888 
907 365 

Продавам двуетажна къща 
в кв. Акджамия, тел: 0888 001 
927

Тристаен тухлен апарта-
мент в “Калето”, тел. 0888 001 
927

Двустаен апартамент в к-с 
“Химик”, тел. 0887 494 920

КУПУВАМ
Спешно купувам гарсони-

ера в блок “Илюшин” на първи 
етаж или такава на ул. “Христо 
Ботев”, тел. 0888 001 927

Купувам къща в селата: 
Дунавци, Синаговци и Иново, 
тел: 0888 001 927

Спешно купувам гарсони-
ера и тристаен, тел. 0888 001 
927

Спешно купувам двустаен, 

тел. 0888 001 927
ТЪРСЯ

Търся гарсониера или дву-
стаен под наем в к-с “Крум Бъч-
варов” или на ул. “Широка”, тел: 
0888 001 927

Търся помещение под наем 
за производствена дейност-100-
кв.м, тел: 0888 001 927

Къща в с. Динковица, тел: 
0889 822 444 

Търся едностаен и двустаен 
в кв. “Вида”, “Крум Бъчваров” и 
“Гео Милев”, тел: 0889 822 444

ПОД НАЕМ
Помещение 72 кв.м в цен-

търа (зад ПГ), тел: 0888 907 
365

Търся гарсониера под наем 
във всички райони, тел: 0887 
494 920

ПРОДАВАМ

Продавам парцели 
на бул. “Панония”, тел. 
0886 193 968

Продавам панелна 
гарсониера в к-с “Гео Ми-
лев”, тел. 600 481, 0899 
823 840

Продавам  парцели 
на Е-79, тел. 600 481, 
0899 823 840

Продавам етаж от 
къща с гараж със самос-
тоятелен двор и етаж от 
къща зад ВиК и “Акджа-
мия”, тел. 600 481, 0899 
823 840

Продавам двустаен 
тухлен в “Калето” и па-

нелни в к-с “Бонония”, 
“Хр. Ботев”, “Крум Бъч-
варов” ,  “Химик” ,  “Гео 
Милев” и “Панония”, тел. 
600 481, 0899 823 840

Продавам двуетажна 
сграда с ЗП 512 кв.м, 
прилежащ терен 1500 
кв.м на бул. “Панония”, 
тел. 0886 193 948

Продавам тристаен 
тухла и панел в к-с “Гео 
Милев”, “Калето”, “Христо 
Ботев”, “Стамболийски” и 
“Кр. Бъчваров”, тел. 600 
481, 0899 823 840

Продавам двустаен с 
разширение в к-с “Боно-
ния”, тел. 600 088

Продавам къщи и 

вили в селата Покрайна, 
М.Узуново, Кула, Вър-
бово, Ясен, Раяновци, 
Синаговци и др., тел. 600 
481, 0899 823 840

Продавам двустай-
ни панелни в к-с “Кр. 
Бъчваров”, “Гео Милев”, 
“Бонония”, “В. Левски”, 
“Баба Тонка” и бл. “Илю-
шин”, тел. 601 883, 0888 
324 118

Продавам къща с 
двор във Видин и гарсо-
ниера, тел. 0899 899 051, 
0899 898 411

Продавам частното 
топливо до ОКС, тел. 
0878 342 383, 0878 342 
384

Продавам двустаен 
и гарсониера без течове, 
тел. 0897 867 619

Продавам двустаен 
панелен в к-с “К. Бъчва-
ров”, бл. 16, вх. Г, ет. 3, в 
отлично състояние, цена 
62 000 лв., тел. 607 980, 
0897 280 079

Продавам панелни 
гарсониери в к-с  “Кр. 
Бъчваров”, тел. 601 883, 
0888 324 118

Продавам  триста-
ен панелен в к-с “Кр. 
Бъчваров”, бл. 13, ет. 2, 
след ремонт, в отлично 
състояние, цена 70 000 
лв., тел. 607 980, 0897 
280 079

Спешно  продавам 
двустаен в к-с “Баба Тон-
ка”, цена 55 000 лв., тел. 
0878 412 516

Продавам магазини в 
к-с “Бонония”: 35 кв.м – 
60 000 лв., 64 кв.м – 112 
000 лв. и апартамент в 
строеж 164 кв.м – 165 
000 лв., тел. 607 980, 

0897 280 079
Продавам тристаен 

тухлен, ново строител-
ство с гараж в к-с “Плис-
ка”, тел. 0886 193 968

Продавам двустаен 
тухлен “Калето” к-с “Бен-
ковски”, ет. 4, 85 кв.м + 
таванска, голямо мазе, 
75 000 лв., тел. 601 571,  
0898 633 392

Продавам двустайни 
с разширение в к-с “р. 
Бъчваров”, ет. 1, 78 кв.м 

и ет. 6, 76 кв.м, тел. 601 
883, 0888 324 118

Продавам тристаен 
тухлен до пазара, ново 
строителство, тел. 0886 
193 948

Продавам тристаен 
панелен апартамент – 
86 кв.м в к-с “Гео Ми-
лев”, бл. 20, вх. 3, ет. 
2, тел. 032247387, 0899 
677 228

Продавам триетажна 
къща, ново строителство 

с дворно място  в к-с “Кр. 
Бъчваров”, цена 220 000 
евро, тел. 607 980, 0897 
280 079

Продавам луксозна 
гарсониера срещу “Бърза 
помощ” в к-с “Гео Милев”, 
тел. 0887 943 970

П р од а ва м  т у х л е н 
апартамент бл. “Янтра” 
с таванска, мазе, гараж, 
тел. 601 883, 0888 324 
118

Продавам двустайни 
тухлени в “Калето”, ет. 
3 на цени 78 000 лв. и 
46 000 евро, тел. 0897 
280 079

Продавам къща с 
дворно място в с. Ино-
во, тел. 0898 594 873, 
09342/300

Продавам тухлен га-
раж в к-с “Бенковски”, 
цена 4000 лв., тел. 0888 
088 683, 0899 870 232

Продавам гарсоние-
ра в к-с “Гео Милев”, ет. 
1, 36 000 лв., тел. 607 
980, 0897 280 079

Продавам тухлени 
двустайни апартаменти, 
ново строителство, тел. 
601 883, 0888 324 118

Продавам гарсоние-
ра в к-с “Панония”, бл. 7, 
след основен ремонт, без 
посредник, тел. 0889 903 
017, 604 014

Продавам четириста-
ен тухлен с гараж, мазе 
и таванска в к-с “Бенков-
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Изкупува ниви, стари лозя и гори
Арендуване * комасация
Замени

За контакти Агенция “До-До”
Изготвя всички необходими доку-
менти за оформяне на сделка

офис Видин – тел./факс 094/606 163, 0878 702 803;
офис Враца – тел./факс 092/622 623, 0878 700 805;

офис Монтана – тел./факс 096/314 711, 0878 702 802

ФеърПлей Аграрен фонд АД
Инвестиции в земеделието

Конкурентни цени.
Заплащане веднага.

http://do-do.eu

Д-р Тома ТОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

За читателите, които 
не са били във Видин 
или по друга причи-
на са пропуснали да 

вземат поредния брой 
на в. “НИЕ”, редакция-
та дава възможност 
на желаещите да го 

закупят. Заповядайте 
в редакцията или в 

рекламната кантора.

  094/60 41 30, Фàкс: 094 /62 62 00, 
óë. «Öàð Сèмåîí Âåëèêè» 40  www.yavlena.com

ПРОДАВАМ
ГАРСОНИЕРА в к-с “Гео 

Милев”, ет. 5, 0878626294
ДВУСТАЕН тухлен апар-

тамент, ет. 3, на ул. “Дунав-
ска”, 0878626294

ДВУСТАЕН тухлен апар-
тамент, ет. 4, к-с “120 апар-
тамента”, 0878626294

ДВУСТАЕН с разшире-
ние, ет. 1 в к-с “Крум Бъчва-
ров”, 0878626294

ДВУСТАЕН с разшире-
ние, ет. 6/6 в к-с “Крум Бъч-
варов”, 0878626294

ДВУСТАЕН панелен 
апартамент в к-с “Гео Ми-
лев”, 0878626294

ТРИСТАЕН панелен 
апартамент, ет. 8/8 в к-с “Крум 
Бъчваров”, 0878626294

ТРИСТАЕН тухлен апар-
тамент в к-с “Химик”, ет. 2/11, 
0878626294

МНОГОСТАЕН тухлен 
апартамент в к-с “Бенковски”, 
с гараж, ет. 1, 0878626294

ЕТАЖ ОТ КЪЩА с двор 
436 кв.м в кв. “Акджамия”, 
0878626294

ЕТАЖ ОТ КЪЩА с двор 
540 кв.м в к-с “Стамболий-
ски”, 0878626294

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
2000 кв.м с жилищна по-
стройка 44 кв.м в района 
на опитна станция – Видин, 
0895680375

УПИ 807 кв.м с тухлена 
постройка 20 кв.м в с. Дин-
ковица, цена – 10300 лв., 
0895680375

КЪЩА с двор в с. Ар-
чар, цена – 6500 евро, 
0895680375

КЪЩА с двор в с. Мак-
реш, 0895680375

ЕТАЖ ОТ КЪЩА и суте-

рен в близост до центъра в 
гр.Белоградчик, 0895680375

ВИЛА двуетажна във 
вилна зона Рациария, 
0895680375

КЪЩА с лятна кух-
ня и стопански сгради в 
с. Връв, цена – 15300 лв., 
0895680375

ПОД НАЕМ
Давам под наем об-

заведен етаж от къща, 
0878626293

Давам под наем апарта-
мент, 0878626293

Давам под наем помеще-
ние в центъра, 0878626293

Търся под наем гарсони-
ера, 0878626293

КУПУВАМ  
Купувам двустаен пане-

лен апартамент в к-с “Бо-
нония” и “Крум Бъчваров”, 
0895 680 375

На 23 и 24 януари 
2008 г. в хотел “Анге-
лов хан” ще гостува 
ясновидката Лаура 

Вардвориян.
Тел. 0887 528 700, 

0887 445 519

ски”, 80 000 евро, хубав, 
ремонтиран,  тел.  607 
980, 0897 280 079

Продавам втори етаж 
от къща с лятна кухня, 
гараж и дворно място на 
ул. “Теодоси Търновски”, 
тел. 0888 396 138, 0888 
655 537

ТЪРСЯ

Търся под наем об-
заведено жилище, тел. 
0897 976 300

Търся под наем гар-
сониера или двустаен, 
желателно около уч-ще 
“Л. Каравелов”, тел. 0898 
783 445

РАЗНИ ПРОДАЖБИ 

Продавам кобила на 
6 г., теле на 3 мес., крава 
на 4 г., цени по спора-
зумение, тел. 0877 581 
957

Продавам плуг 4 х 25, 
косачка роторна, чешка, 
сеялка “ЗСУ-3,6”, сеялка 
редова румънка,  тел. 
0899 620 240

Продавам щендери и 

манекени за бутик, тел. 
0889 716 323

П р о д а в а м  з и м н и 
гуми, тел. 0887 757 727

Продавам чугунени 
радиатори, 5 лв./глидер, 
80 глидера, тел. 0896 633 
606, след 20 ч., Илиян

Продавам фирма със 
заведение за хранене в 
Общински пазар Видин, 
без задължения,  тел. 
0898 716 040

Продавам дискова 
брана 2 м, тел. 0887 318 
845, 600 389

Продавам ново руско 
пиано, цена 600 лв., тел. 
09315/30-75

П р о д а в а м  к о н с к и 
фургон; ел.казан – мля-
ко и ел.пържолник, тел. 
0887 717 532

Продавам електро-
жен “Кракра-160А”, не-
използван, 280 лв., тел. 
0887 806 840

Продавам професио-
нални грилове, тостери, 
дюнери, фритюрници, 
тел. 0888 517 735

КУПУВАМ

Купувам земеделска 
земя, тел. 607 980

Купувам двустаен 
или тристаен в района 
на к-с “Крум Бъчваров” и 
“Вида”, може и за ремонт, 
без посредник, тел. 632 
216,  0896 301 770

Купувам празен пар-
цел в Иново, тел. 0888 
466 272

ЗАПОЗНАНСТВА 

0881342693 Самотна 
съм, а нощта е за гре-
хове

089131746    Търся 
батко да си поиграем 
сладко

0881342540 Нежност 
и топлина за двама

0881346538 Мога сил-
но да обичам

090018000   Еротични 
фантазии на живо с най- 
палавите момичета

0881342687 Скъпи, 
хайде да опитаме по-
така!

0881345275 Ако тър-
сиш любов и топлина – 
обади се!

089131743   Търся мъж 
– мечта на всички вре-

мена!
0881342682 Съживи 

душата ми с любов!
0881342828, 089142493  

Самотна дама те търси 
(без импулси)

0881342754 Бисексу-
ални брат и сестра (без 
импулси)

0881342699 Самотна, 
разкрепостена, незадово-
лена (без импулси)

0881342762, 089142492  
Пророчество и ясновид-
ство (без импулси)

0881342819 Сексапил-
на, ненаситна и перверз-
на хубавица те чака (без 
импулси)

0881342820 Бизнесда-
ма на 46 г. желае… (без 
импулси)

0881342966 Зряла 
дама без задръжки (без 
импулси)

0881342918 Красива, 
разведена, адски разкре-
постена (без импулси)

0881342760 Маг Теди 
очаква вашите въпроси за 
бъдеще и настояще (без 
импулси)

089142494 Секс и бе-
льо, твърдо легло. Очак-
вам да се запознаем и на 
живо да си поиграем

П а л а в о  м о м и ч е , 
0881340151

П а л а в а ,  ч а р о в н а 
адвокатка, 089131801

Еротична линия ,XXL, 
0881345897, 089131770

Палави момичета, 
090019119, 090019118

РАБОТА

Търсим охрана, тел. 
606 391

Заведение търси ра-
ботник кухня и барманка, 
тел. 0887 165 125, 0878 
165 125

Търсим жена до 35 г. 
за работа в магазин /не 
хранителен/ с компютърна 
грамотност, тел. 601 411, от 
9 до 18 ч.

Стоматологичен каби-
нет търси секретарка до 30 
г., тел. 0898 549 952

Работа в Чехия за 
шлосери, автобояджии и 
галванизатори, тел. 0885 
476 367

Търсим шлосер мон-
тьор, тел. 0888 456 969

Надомна работа по до-
говор, предплата, тел. 0885 
240 295, 0894 302 907

Търся работнички за 
временна работа, тел. 

0888 622 789
Търся продавачи на 

вестници, тел. 600 389
 
ДАВАМ ПОД НАЕМ

Давам под наем гарсо-
ниера, тел. 622 168

Давам под наем два 
обзеведени апартамента 
в центъра, тел. 0888 324 
154, 0889 716 323

Давам под наем две 
стаи с баня в центъра, тел. 
0896 017 036

Давам под наем поме-
щение – офис на ул. “Ду-
навска”, тел. 626 262

Давам под наем гараж 
срещу ОКС, тел. 0887 757 
727

Давам под наем стая, 
гарсониера, тристаен па-
нелен обзаведен, тристаен 
тухлен в центъра – лукс и 
промишлено помещение, 
тел. 600 481, 0899 823 
840

Давам под наем поме-
щение в централна градска 
част, тел. 0889 791 416

Давам под наем обо-
рудван и работещ храните-
лен магазин в к-с “Химик”, 
тел. 0898 482 011, 0899 
817 596

Давам под наем две 
съседни помещения – 27 
и 44 кв.м партер бл. “120 
апарт.”, санитарен възел, 
тел. 0897 828 117

Давам под наем поме-
щение за офис в идеален 
център, тел. 0877 819 549

УСЛУГИ

Професионален ма-
саж по домовете, тел. 0894 
288 561, след 18 ч.

Ремонт на телевизори. 
Посещения по домовете, 
тел. 0888 652 990

0877 584 316 Извърш-
ване на всякакви строи-
телни ремонти – вътрешни 
и външни, саниране, гип-
скартон, боядисване

Обединен съюз на пен-
сионерите  “Д-р Бърни 
Бончев” се премести на 
ул. “Раковски” в салона на 
фирма “Бързопис-52”. От 
5.01.2008 г. до 31.05.2008 
г. се организира безплатно 
обучение по машинопис, 
стенография и компютърен 
машинопис на внучета на 

пенсионери с минимална 
пенсия до 150 лв. В края на 
курса – изпит и получаване 
на диплома. 

Изработка на алумини-
ева и ПВЦ дограма, мрежи, 
метални врати, тераси и 
др., тел. 0898 660 278

Точно ясновидство, 
родови проклятия, съби-
ране на разделени двойки, 
восъклеене и др., тел. 0899 
085 418, 0897 536 450

АВТОМОБИЛИ

Продавам “Фиат Уно” 
1.7, 87 г., инжекцион, на 
части, тел. 0899 684 828

Продавам трактор 
“ЮМЗ”- 2 бр., колесни фур-
гони, тел. 0889 267 659

Продавам “Форд Ес-
корд”, 91 г., бензин, цена по 
договаряне, тел. 0898 975 
771, 0899 900 113

Продавам бус “Форд” 
и “Москвич”, тел. 0899 620 
674

Продавам “Опел Кор-
са” 1.3, бензин/газ, изкър-
пена и боядисана, 2200 
лв., тел. 0887 432 353

Продавам “Застава 
ГТ-55”, 79 000 км реални, 
в движение, цена 500 лв., 
тел. 0887 806 840

Продавам “ЕТЗ-250”, 
цена 500 лв., тел. 0895 
156 308

П р о д а в а м  “ О п е л 
Вектра 2i”, 89 г., 115 к.с. 
в много добро състояние, 
всички екстри без кожен 
салон, спешно, тел. 0878 
166 199

 П р о д а в а м  “ W V 
Голф-2”, тел. 0898 372 
607
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вицове

Богата национална кухня, уют, голямо 
разнообразие от алкохолни и безалкохолни 
напитки, подбрана музика,  приятна 
хумористична атмосфера – това 
са част от акцентите в ново за-
ведение в центъра на града.

Те
ле

фон
 за

 резервации: 093 64375
Х о р а -

та, които 
редовно включ-

ват в менюто си 
люти чушки, се рад-

ват на по-спокоен и 
здрав сън, съобщава ABC 
News. консумирането на 
люти чушки се отразява 

благотворно на сърдечно-
съдовата система, на секса и 

тонуса на човека.

Лютите чушки са плодове на тропическия храст Capsicum 
frutescens.  

Лютата чушка има силен аромат и вкус, вариращ от сладникав 
до лют и дори изгарящо лют (причина за лютивия вкус е наличието 
на голямо количество на фенолното съединение капсаицин). Обик-
новено чушките се сушат на слънце, като запазват вкуса си през 
цялата зима. Употребяват се за подправка на супи 
и ястия, в различни сосове, салати и пици. 
Повишават апетита.

Мерната единица за лютевина на 
чушка е "Сковил”.

“Кръчма Лютата чушка”  предлага на своите клиенти освен терапевтичните 
свойства на чушките, прекрасни изживявания. Опитайте!

Да
й д

а с
е п

одл
ютиме, а после и да се омутиме.

СУДОКУ мания

Нивото на Дунав

Времето 

Овен  Днес не допускайте разо-
чарованието да обсеби съзнанието ви, тъй 
като това ще ви попречи да виждате реал-
ността такава, каквато е. Не предприемай-

те компромиси, за които впоследствие ще съжаля-
вате, дори и с цел постигането на ваше желание. 

Един мъж пуснал обява във вест-
ника: “Търся съпруга”.

На следващия ден получил стоти-
на писма. Във всички пишело: “Взе-
мете моята”.

Виждам в опашката пред каса-
та една страхотна блондинка, която 
стои малко по-напред, маха ми дру-
желюбно и ми се усмихва. Не мога да 
разбера, защо едно такова парче ще 
маха на мен и при това тя ми изглеж-
да позната, обаче не мога да кажа от 
къде. Ето защо й казвам:

- Извинете, познаваме ли се?
Тя отговаря:
- Не съм много сигурна, но си ми-

сля, че вие трябва да сте бащата на 
едно от моите деца!

Припомням си за единствения 
път, когато съм изневерявал.

- За Бога! Ти ли си тази стрипти-

зьорка, с която правих секс на моята 
ергенска вечер върху масата за тенис 
пред всички?

- Не - отговори студено тя… Аз 
съм класната ръководителка на ва-
шия син.

Седят мъж и жена вкъщи и виждат 
през прозореца съседа, който влиза в 
двора им.

Мъжът се обръща към жената:
- Глей го тоя, със сигурност идва 

нещо да иска.
Влиза съседът и пита:
- Комши, ще ти трябва ли борма-

шината днес?
- Да, ще ми трябва. Цял ден ще 

работя с нея.
- А, идеално, тогава можеш ли да 

ми дадеш назаем въдицата си?

Мъж влиза в бензиностанция и 
пита:

- Кой е шефът?
- Аз!
- Трябват ли ви работници?
- Не, целият щат е зает.
- Ами тогава нека някой да дойде 

най-накрая да ми напълни резерво-
ара!!!

Млад и неопитен пилот много ис-
кал да създава впечатление на опитен 
и безстрашен летец, в това число и ко-
гато разговарял с наземния контрол по 
радиото.  Една нощ той се приближава 
със самолета към летището. Вместо 
стандартното искане на разрешение за 
кацане той казва в микрофона: 

- Диспечер, познай кой идва? 
Диспечерът угасил светлините по 

пистата и отговаря: 
- Познай къде ще кацне… 

Телец Мнозина от вас могат да 
постигнат благоприятно развитие в облас-
тта на обществената сфера, ако не правите 
компромиси със собствените си разбирания 

и принципи. Останете верни на себе си и ще сте из-
ненадани от постигнатите резултати.

Близнаци Поставете новите си ини-
циативи от делови характер на солидна ос-
нова, като използвате пълноценно талантите 
си в професионалната сфера. Не допускайте 

забавяне на вече планираните от вас инициативи.
Прогресът ви ще зависи от усилията, които влагате.

Рак  Днес мнозина от вас не 
трябва да се доверяват твърде често на 
случайно попаднала пред очите им инфор-
мация, тъй като това може да осуети част 

от плановете им, свързани с някои проекти. Ще ви се 
наложи да контролирате разходите си.

Лъв  Днес по възможност се 
опитайте да не поемате нови отговорности 
от делови характер, особено ако отсега зна-
ете, че не бихте могли да се справите с тях 

в определените за това срокове. Не се ангажирайте 
на този етап с търговски инициативи.

Дева  Днес мнозина от предста-
вителите на знака ще се радват на прозор-
ливост, която със сигурност ще ги предпаз-
ва от многобройни житейски неприятности. 

Необходимо е обаче в този момент, знаейки това, 
да се предпазвате от сарказъм.

Везни Днес не правете нищо, ко-
ето може да подкопае сигурността, постиг-
ната от вас с толкова усилия. Мнозина от 
родените под този зодиакален знак трудно 

ще се справят с ангажиментите си. Стремете се към 
развитие и установяване на по-широки контакти.

Скорпион Необходимо е отрано да 
проверите своите идеи от професионален 
характер в практиката. През този ден ще е 
от изключителна важност за вас да загърби-

те чувството си за авторитарност и да се опитате да 
работите добре в големи и по-малки колективи.

Стрелец Днес трябва да имате по-
вече доверие в собствените си способности, 
защото само така ще съумеете да овладеете 

някои събития на работното си място. Не правете 
прибързани оценки за ситуации, проекти или лица, 
които по някакъв начин са свързани с работата ви.

Козирог Мнозина от родените под 
този зодиакален знак днес ще трябва да се 
предпазват от склонността си към разточи-

телство във финансово отношение. Напълно въз-
можно е някои да са изправени пред дилема дали 
да направят крупна покупка.

Водолей Днес родените под този 
зодиакален знак ще имат добри възмож-
ности за създаването на важни контакти и 

сключването на изгодни сделки от делово естество. 
Ще усетите, че материалното ви състояние се ста-
билизира.

Риби  С бързите си реакции мо-
жете да премахнете най-малката вероят-
ност да загубите значителна сума пари по-
ради допусната от вас грешка в миналото. 

Не проявявайте раздразнителност към възрастните 
и малките членове от семейството ви.

Днес ще има мъг-
ла с температури 
в интервала -8°C и 
-3°C. Скоростта на 
вятъра от 4 до 7 м/
сек. Слънцето из-
грява в 7.58 ч.  и ще 
залезе в 17.13 ч. 

 При км 790,20  - Ви-
дин нивото на Дунав е 
220 см – повишение с 10 
см.

При км 833,60 - Ново 
село нивото е 172 см – 
повишение с 28 см.

Температурата на водата в реката е 2.4 °C.


