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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

- Какво е отношението ви към медиите?
- Е па, пречите ми да ринем!

2008-ма трябва да бъде успешна за 
създаването на университет във Видин? 

Видин с работещо летище и газификация?

Областният упра-
вител Кръстьо Спа-
сов (вляво) обсъди с 
проф. Волфганг Кюнел, 
президент на ЕвроШ-
вейцарски технически 
университет – Видин, 
реализирането на про-
екта за висше учебно 
заведение в областния 
град. 

Дано, защото досега реализацията на нито една от многото идеи за 
създаването на университет в града ни не е помръднала и на сантиметър 

В предновогодишните 
си виждания за 2008-ма 
областният управител 
Кръстьо Спасов споде-

ли пред “НИЕ”, че пред-
стои възстановяване 
на видинското летище. 
По негова информация 

в българско-
то въздушно 
пространство 
летят над 100 
частни самоле-
та и има опре-
делен интерес 
някои от тях 
да кацат и тук, 
което води и до 
инвеститорски 
интерес. Зато-
ва през цялата 
минала годи-

на е имало настоятелни 
искания за вземане на 
летището на концесия. 
“В момента с Министер-
ството на земеделието 
провеждаме процедури 
по изчистване собстве-
ността на земеделските 
земи в околността и това 
е в напреднала фаза. 
Направихме акт за  част-
на държавна собстве-
ност на летището, след 
като ни бе отказано то 
да бъде публична дър-
жавна собственост, след 
като е закрито. Същест-
вуват възможности на 
този етап да се създадат 
до 19 летателни места и 
до 5700 кг кацане на то-
вари и постепенно това 

Областният управител 
на Видин Кръстьо Спасов 
се срещна в кабинета си 
с проф. Волфганг Кюнел, 
президент на ЕвроШвей-
царски технически уни-

Кметът на Видин Румен Видов ще бъде 
гост в предаването на „Радио-Телевизия” 
Зайчар „Питайте кмета”, което ще бъде 
излъчено на 17 януари, четвъртък, 2008 
година, от 22.00 часа местно време. Под-
робности четете в новия брой на в. “Ви-
дински гражданин” на 14 януари.
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да се развива в бъдеще”, 
заяви той.

Наред с възстановя-
ване дейността на лети-
щето, още от началото 
на тази година областни-
ят управител  на Видин 
възложи проучване на 
потенциалните произ-
водствени и граждански 
нужди от снабдяване с 
газ в региона. Спасов 
поиска от кметове на об-
щини и от фирми  още 
до края на януари да 
му бъде предоставена 
информация за евенту-
алните годишни потреб-
ности от природен газ на 
производството и в бита. 
Въз основа на тази ин-
формация ще се изгот-
вят анализи и прогнози 
за необходимостта от 
газифициране на област 
Видин. “Реализирането 
на тази алтернатива на 
електрическата енергия 
ще привлече нови ин-
вестиции и ще повиши 
ръста на реинвестиции-
те в района”, мотивира 
инициативата си област-
ният управител. Според 
него реализацията на 
тази политика ще даде 
тласък на икономиката 

Видин с работещо летище и газификация?
Природният газ и 

енергийната ефективност
Българската икономика не би могла да бъде кон-

курентноспособна, при условие, че за производство-
то на единица БВП се изразходва значително повече 
енергия, в сравнение със страните от ЕС. В момента 
нашата икономика изразходва между 2 и 7 пъти по-
вече първични енергийни ресурси за производство 
на единица БВП.

Според данни на Агенцията по енергийна ефек-
тивност 90% от проектите за енергийна ефективност 
са проекти за газификация. Тази стойност е безспор-
но доказателство за водещата роля на природния газ 
за повишаване на енергийната ефективност на бъл-
гарската икономика. Според специалистите в тази 
област, няма друга мярка за енергийна ефективност, 
която да осигурява намаляване с пъти на разходите 
за енергия, при това с толкова кратък срок на въз-
връщане на инвестицията.

Цени на горива и енергия 
за краен потребител
към началото на октомври 2007 г.
Природен газ - 0.071 лв/кВтч 
Въглища - 0.051 лв/кВтч 
Електроенергия (нощна) - 0.101 лв/кВтч 
Електроенергия (дневна) - 0.157 лв/кВтч 
Пропан-бутан - 0.157 лв/кВтч 
Нафта - 0.202 лв/кВтч Изпълнителният директор на “Овъргаз” Сашо 

Дончев получи наградата на Българската сто-
панска камара за принос в развитието на бъл-
гарската икономика. В мотивите е записано: за 
изграждане и експлоатация на газопроводи, газ-
оразпределителни мрежи и инсталации, топло-
енергийни системи на природен газ; за активно 
сътрудничество с общините, като един от най-
успешните български проекти за партньорство 
между публичния и частния сектор.

в областта като се по-
стигне чувствително об-
лекчение на разходите 
за енергопотребление, 
както  и до намаляване 
на отрицателното въз-
действие върху околна-
та среда и здравето на 
хората при засиленото 
напоследък използване 
на твърди горива за ото-
пление.

Газификацията на 
Видин има вече 

немалка пред-
варителна исто-
рия. 

И, за съжаление,  все 
още сме в нея. Така как-
то е заседнало в преспи-
те строителството на мо-
ста, което все не започва 
и не започва.

За пръв път възмож-
ност за газифициране-
то на Видин се отваря 
през 1994-95 г. Тогава 
“Овергаз” предлага на 
видинския кмет Иван Си-
меонов да газифицира 
Видинска община, като я 
включи в пръстена след 
Ловеч, Плевен, Враца, 

Монтана. Идеята е пътят 
на течното гориво да про-
дължи към Зайчар и цяла 
Сърбия. Всичко, включи-
телно финансирането, е 
осигурено, само трябва 
да се получи одобрение 
от кмета. Тогава общин-
ският съвет с червено 
мнозинство бе гласувал 
доверие на кмета Иван 
Симеонов както да пре-
говаря практически без 
надзор с потенциални ку-
пувачи на общинско иму-
щество (т.е. да извършва 
еднолично общинската 
приватизация), така и да 
сключва договори с ин-
веститори.

Поканата за среща е 
лично от бъл-

гарският газов 
магнат Сашо Дон-
чев. 

Срещата е в ресто-
ранта на “Шератон”. Дон-
чев, кани Симеонов на 
обяд, но скромният Иван, 
който само си представя 
какви са цените в това 
най-луксозно в България 
заведение, предлага на-
право да приказват във 
фоайето, докато хапнат 
по един сандвич. Дончев 
му обяснява, че от Видин 
се иска само едно писмо, 
с което се дава съгласие 

за преминаването на га-
зопровода. Симеонов е 
добър човек и му се ще с 
един автограф да напра-
ви много за видинлии. Но 
той е и дисциплиниран 
партиен член. И не може 
да даде мнение, без да 
му бъде продиктувано 
от видинските червени 
депутати Александър 
Лилов и Мими Виткова, 
която вече е и здравен 
министър. Висшето ръ-
ководство на БСП обаче 
е започнало да недолюб-
ва Сашо Дончев, защото 
той, натрупал огромни 
средства, не ще да бъде 
марионетка, теглена от 
политическите капризи 
на Нора Ананиева и сие. 
И, за да разбере Дончев 
кой командва парада, е 
заповядано на кмета Си-
меонов да откаже, което 
той послушно прави (въ-
преки огризенията на съ-
вестта си). Така Пещера, 
Попово, Петрич, Левски 
и други много по-малки 
от Видин селища зажи-
вяват с удобствата, да-

вани от синьото гориво, 
но ние оставаме верни 
на жанвиденовата пар-
тия. 

Вторият етап от 
газифицирането 
на Видин 

се разработва от 
следващия видински 
кмет Иван Ценов. Той 
създава еврорегион “Ду-
нав 21” между Видин, 
сръбския Зайчар и ру-
мънския Калафат. Една 
от задачите, които си 
поставя тази организа-
ция, е газифицирането 
на Калафат от Крайова, 
а оттам с тръба по дъно-
то на Дунав и на Видин, 
след което течното гори-
во да бъде насочено и 
към Зайчар. 

Предварителни про-
учвания се правят, но 
не могат да се намерят 
средства за започване 
на сериозна работа. Така 
и не се стига до реално 
проектиране, а нещата 
остават в сферата на до-
брите пожелания.

Третата идея я лан-
сира съветникът в ОбС 
през миналия мандат 
Цецо Иванов. През про-
летта преди три години 
той изведнъж започва 
разпалено да убежда-
ва колегите си, че има 
фирма, която е готова 
да докара газ във Ви-

дин. Затова спешно – за 
няколко дни – ОбС да 
вземе решение, с което 
задължава кметът да се 
срещне с представители 
на газоразпространител-
на фирма, да сключи до-
говор и да се започне мо-
менталното изграждане 
на зарядна станция във 
Видин. Идеята е гориво-
то да се кара с цистерни 
и да бъде претоварвано 
в тази станция, от където 
като кръв ще тръгне към 
всички краища на града, 
на първо място към учи-
лища, детски градини, 
социални домове и ос-
таналите общински сгра-
ди. В аргументацията на 
Иванов е и това, че фир-

мата със свои средства и 
специалисти не само ще 
организира транспорта 
на синьото гориво, а  и 
ще прокара тръбите до 
всяка обществена ви-
динска сграда и до всеки 
дом, като за гражданите 
ще има дългогодишен 
срок на изплащане, а за 
общината практически 
ще е безплатно, защото 
тя ще осигури терен за 
изграждане на газостан-
цията и ще бъде основен 
потребител. Това е въз-
можно, защото общите 
инвестиции се очаква 
да са твърде ниски в 
сравнение с изграждане 
на газопровод, а съще-
временно и времето за 
пускане на горелките на 
парните котли и котлони-
те в домовете ще е твър-
де кратко - само за ня-
колко месеца, така че от 
есента всеки във Видин, 
който желае, ще се ото-
плява и ще готви на газ, 
както правят от десети-
летия хората на Запад.

Никой обаче не идва 
във Видин дори за една 
приказка с кмета и ми-
ризмата на природен газ, 
която цял Видин очаква 
да вдъхне, се разсейва 
в мъгла.

Новата инициатива 
на областния управител 
заслужава адмирации. 
Да вярваме, че този път 
няма да остане на стра-
ниците на вестниците, а 
ще се осъществи.

ВЛАДИМИР Савов

“Овергаз” е създадена през 1991 г. 
и е първата и най-голяма частна 

газова компания в България
В края на 2003 г. "ОВЕР-

ГАЗ Инк." АД има мажоритар-
но участие в 26 градски газо-
разпределителни предприятия. 
Предметът им на дейност е 
инвестиране, проектиране, из-
граждане, експлоатация и ре-
монт на газоразпределителни 
мрежи, обекти и съоръжения, 
свързани с използването и 
продажбата на природен газ. 
“Овергаз” освен за 26-те бъл-
гарски общини има лицензия 
за регион "Дунав", обхващащ 
15 общини. В момента в Бъл-
гария 300 хиляди домакинства 
са газифицирани като 150 хи-
ляди от тях са чрез "Овергаз".

Шефът на “Овергаз инк” 
Сашо Дончев преди година 
обяви, че е готов да построи 
газопровод за седем млн. до-
лара и да го подари на “Бул-

гаргаз”. Толкова ще струва ин-
вестицията за изграждане на 
отклонението от магистралния 
газопровод до Велико Търно-
во, за чийто район “Овергаз” 
притежава необходимите раз-
решителни за доставка и полз-
ване на природен газ, проекти 
и всички документи за газифи-
циране на региона, включител-
но общините Дряново, Габрово 
и Трявна. Единствената причи-
на за бавенето на проекта е, 
че “Булгаргаз” не може да фи-
нансира изграждането на ма-
гистралното отклонение. “Бул-
гаргаз” по закон упражнява 
правото на собственост върху 
магистралните газопроводи и 
отклоненията. Изходът според 
Сашо Дончев е да построи от-
клонението и да го подари на 
“Булгаргаз”. 



3Общество





w от стр. 1
верситет – Видин. По вре-
ме на разговора двамата 
обмениха информация 
и обсъдиха хода на ре-
ализацията на проекта 
за откриване на висшето 
учебно заведение в града. 
Спасов и г-н Кюнел уточ-
ниха общите си действия 
за решаване на пробле-
мите, съпътстващи изпъл-
нението на  проекта и съ-
гласуваха възможностите 
за неговото ускоряване, 
съобщиха от пресслужба-
та на Областната управ. 

Проф. Кюнел под-
черта, че е оптимист за 
изграждането на висше 
учебно заведение, защото 

МБАЛ”Св.Петка” АД гр.Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119
На основание чл.90 от КТ  и във вр. 

с чл.68 от ЗЛЗ, обявява конкурс 
 за следните длъжности:

Началник на  Отделение по Анестезиология и интензивно лечение
Началник на  Хирургично отделение
Началник на  Отделение  по Акушерство и гинекология 
Началник на  Отделение по Ортопедия и травматология
Началник на  Отделение по Гастроентерология
Началник на  Отделение по Кардиология и ревматология 
Началник на  Отделение по Нервни болести
Началник на  Отделение по Детски болести
Началник на  Отделение по Ушно – носно-гърлени болести
Началник на  Отделение по Урология
Началник на  Отделение по Физиотерапия и рехабилитация
Началник на  Отделение по Психиатрия
Началник на  Отделение по Инфекциозни болести 
Началник на  Дермато-венерологично отделение
Началник на  Отделение по пневмология и фтизиатрия
Началник на  Отделение по нефрология и хемодиализа
Началник на  Отделение по трансфузионна хематология
Началник на  Клинична лаборатория
Началник на  Отделение по образна диагностика
Началник на  Приемно-диагностично отделение
Началник на  Патологоанатомично отделение
Началник на  Отделение Съдебна медицина
Началник на  Спешно отделение

Характеристиките на конкурсните длъжности се намират в “Личен състав” на 
МБАЛ ”Св.Петка” АД гр.Видин, ул.”Цар Симеон Велики” № 119 и кандидатите мо-
гат да ги получат всеки работен ден от 09,00ч. до 16,00ч.

Изисквания към кандидатите:
-  висше медицинско образование ;
-  призната специалност и втора профилна  / където е необходимо/;
- трудов стаж не по-малко от 5 г. след придобиване на  специалността.
Начин на провеждане : 
Събеседване по проблемите на управлението и оценката на предварително 

изготвен проект на тема:
 “ Програма за развитие на  отделенито за период от 3 години. Медицински 

стандарти. Качество на медицинското обслужване”.

Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса;
- Професионалан автобиография;
- Диплома за завършено висше медицинско образование
- Диплома за  призната  специалност
- Препис – извлечение от трудовата книжка
- Свидетелство за съдимост
- Писмен проект по поставената тема.

 Документите да се представят в Канцеларията на МБАЛ „ Св. Петка” АД гр. Ви-
дин, ул. „ Цар Симеон Велики „ № 119 в 1-месечен срок след датата на публикува-
не на обявата, всеки делничен ден от 09,00ч. до 16,00ч  в два запечатани плика:

-  за  документите – надписан с трите имена, адрес и телефон за
връзка;
-  за  писменият проект - отделен плик  не надписан,  запечатан,
поставен в надписаният плик с документите.
Допускането на кандидатите до конкурс ще се извърши от комисия, въз основа 

на подадените от тях документи.
Допуснатите кандидати ще получат писмено съобщение за датата, часът на 

започване и мястото за провеждане на конкурса по събеседване.
На недопуснатите кандидати ще се съобщят писмено съображенията за отка-

за.   
Телефон за контакти: 60-21-31 / вът. 222

2008-ма трябва да бъде успешна за създаването на университет във Видин? 

Университет във Видин трябва да има

налице е единодействи-
ето на държавната власт 
в лицето на областния 
управител, на местната – 
в лицето на кмета на об-
щина Видин и Общинския 
съвет, както и на Негово 
Високопреосвещенство 
Видински митрополит До-
метиан.    

Областният управител 
заяви, че общите дейст-
вия на заинтересованите 
страни са довели до това, 
че проектът за разкриване 
на ВУЗ се ползва с изклю-
чително голяма общест-
вена подкрепа и е морал-
но задължение на всички 
институции да направят 
необходимото той да се 
реализира. “Хората на Ви-

дин заслужават това”, бе 
категоричен Спасов.  

Да подчертаем, об-
ластният управител не-
еднократно е заявявал 
своята подкрепа и е 
предприемал конкретни 
действия за разкриване 
на висшето учебно заве-
дение във Видин. Кръс-
тьо Спасов предостави за 
нуждите на бъдещия Ев-
роШвейцарски технически 
университет ремонтира-
ната сграда на бившето 
държавно училище по 
строителство в областния 
град, приготвено за фили-
ал на Великотърновския 
университет. Ръководи-
тели на местни фирми се 
отзоваха на призива на 

областния управител, като 
обещаха съдействието си 
и предложиха различни 
инициативи в подкрепа на 
проекта. Кръстьо Спасов 
получи подкрепата и на 
областните управител на 
Монтана и Враца, с които 
заедно учредиха Сдру-
жение “ЕвроШвейцарски 
технически университет – 
Видин”.

При успешното реали-
зиране на проекта за ви-
сшето учебно заведение 
във Видин, пред града се 
отварят и други възмож-
ности, свързани с пълното 
затваряне на цикъла обра-
зование – производствен 
процес: университет, про-
изводство на енергия от 
алтернативни източници,  
европейски  фондове за 
енергийна ефективност. 

“2008-ма трябва да е 
успешната година за ре-
ализацията на проекта за 
университет във Видин и 
аз вярвам, че това ще се 
случи при съществуващо-
то ефективно партньор-
ство между институциите 
и инициаторите на проек-
та”, подчерта в  края на 
срещата Кръстьо Спасов, 
се казва още в съобщени-
ето.

Желанието на видин-
лии старопрестолният 
град да стане универси-
тетски не датира от месец 
или два. През годините 
обаче реализацията на 
немалкото идеи за съз-
даването на ВУЗ не се e 
помръднала и на санти-
метър, независимо от об-
ществената подкрепа или 
тази на институциите. 

Припомнаме, че Ев-
рошвейцарският уни-
верситет за пореден път  
получи подкрепата на 
Общински съвет – Видин. 
Това се случи на послед-
ното за 2007 г. редовно 

заседание, на което об-
щинските съветници раз-
гледаха предложение за 
приемането на деклара-
ция. С нея ОбС-Видин и 
кметът Румен Видов изра-
зяват своята категорична 
подкрепа за създаването 
на университета. Съвет-
ниците обаче се обеди-
ниха около идеята, че е 
необходимо не просто да 
приемат декларация след 
декларация, а да вложат 
усилия и да подпомогнат 
организацията по реали-
зирането на проекта. За-
говори се за сформиране-
то на комисия за целта. 

Да се надяваме, че 
най-сетне ВУЗ-ът ще по-
лучи своята акредитация 
и ще стартира дейността 
си във Видин. 

Дотогава нека ни оста-
не утехата, че в града ни 
има студенти. Така един-
ствената възможност за 
висш курс на обучение си 
остава предлаганото от 
Нов български универси-

тет (НБУ) в Локалния цен-
тър, който се утвърди и 
се радва на все по-голям 
интерес. За Видин обаче 
следването на около 130 
студенти (предимно се-
мейни хора, които и рабо-
тят) в две бакалавърски 
програми “Икономика и 
бизнес администрация”, 
“Екология и опазване на 
околната среда” и една 
магистърска – “Бизнес 
администрация”  е не-
достатъчно. Градът ни се 
нуждае от повече млади 
хора, които да идват от 
страната и чужбина, за 
да получат образованието 
си тук. Ясно е, че без из-
граждането на ВУЗ, както 
и на прословутия мост 
шансовете на Видин за 
инвестиции и развитие са 
минимални. Все пак дано 
през 2008-ма наистина му 
провърви на ЕвроШвей-
царския университет, за-
щото на моста очевидно 
няма да му потръгне.

казва председателят на 
ОбС Владимир Тошев

Моето отношение като 
гражданин на Видин към 
университет е абсолютно 
положително. Още по-до-
бре е с тази насоченост, 
която предлага готвения Ев-
роШвейцарски университет 
да бъдат реализирани във 
Видин. Защото тези специ-
алности  са изключително 
перспективни не само за 
региона и България, а и за 
Европейския съюз.

Отделно от това съм 
убеден, че един универси-
тет е по-полезен за град 
като Видин отколкото едно 
голямо промишлено пред-
приятие. Защото то наред 
с всички положителни да-
дености има и отрицателни 
страни – и в екологично от-
ношение, и в отношение на 
трудови травми и пр. Дока-
то инвестициите, които ще 
се вложат в университет в 

града, ще се реализират 
не само като печалба на 
собственика, а като чисти 
пари за града – от наеми 
на студенти, от купуване на 
храна, книги, ползване на 
услуги, заведения и т.н. От-
горе на това тук ще останат 
множество млади хора и 
ще дойдат още повече. То-
гава ние няма както сега да 
изпитваме остър недостиг 
от качествени кадри за раз-
лични длъжности – както в 
общината, така и в предпри-
ятията. Това е бъдещето на 
Видин! Свободата на мисле-
нето и начинът на разсъж-
дение на не обременените 
млади хора, техните широ-
ки разбирания и глобална 
информация са съвсем раз-
лични от тези на едни обре-
менени от миналото хора. 
Новият ОбС преди няколко 
дни прие поредна деклара-

ция в категорична подкрепа 
на университета – вярвам, 
че с категоричността си 
тя ще е последна, защото 
има преди това и други та-
кива декларации.  Дори на 
следващото заседание ще 
формираме комисия, която 
да уточни конкретно какво 
трябва още да стори ОбС, 
за да го направи макси-
мално бързо. Но има неща, 
които са извън обсега и на 
ОбС и на кмета- групата, 
заела се реализацията на 
проекта трябва да свърши 
своята работа по атестаци-
ята. Иначе и кметът на Ви-
дин г- Видов е един от ини-
циаторите и радетелите за 
този университет, а и няма 
общински съветник, който 
до този момент да се е из-
казал против изграждането 
на ВУЗ в нашия град. Така 
че се надявам през тази го-
дина максимално бързо да 
започне реализацията  на 
университета.
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Да нарисуваш душата

Първото домакинство на “Видабаскет” в…Монтана!

Може ли да се нарису-
ва душата? – питам Цве-
тан Тимотеев.

- Може! – отвръща ми 
с убедителна усмивка той 
и добавя. – Всеки творец 
мечтае да я  нарисува.

- А ти? – продължавам 
все така провокативно.

- Откакто се помня, че 
рисувам, все към това се 
стремя. Ти да не намек-
ваш за гения на четката 
– моя кумир Винсент Ван 
Гог?

- Именно!
- А той е бил луд! 
- Невъзможно е човек 

да бъде разумен и да тво-
ри изкуство. Изкуството 
е и пламък, и лудост. Що 
се отнася до Ван Гог, той 
е забележителен, когато 
говорим за рисуването 
на душата. Известни са 
неповторимите му два 
портрета на татко Танги 
– неговият стар приятел, 
който не се съгласявал 
да го рисува, защото бил 
стар и грозен. 

Винсент обаче му ка-
зал: „Аз ще рисувам ду-

шата ви, татко Танги. Ще я 
нарисувам върху вашето 
грозно лице, както казахте 
сам, а то ще добие най-
благородния израз, който 
можете да си предста-
вите. Познавам ви вече 
твърде добре и ще мога 
да го направя. Аз търся 
да отразя не момента, а 
впечатлението в моята 
собствена душа от него.” 
Така днес двата варианта 
от портрета на татко Тан-
ги, нарисувани от Ван Гог, 
се смятат за шедьоври на 
световната портретна жи-
вопис.

- И твоето дръзнове-
ние в това отношение се 
забеляза на миналого-
дишната Национална из-
ложба във Видин. В двете 
ти наградени платна се 
мяркаха изсечените гро-
зновати лица на селяни, 
в които личеше мъката по 
земята. 

- Тази тема се вписва 
и в моята собствена мъка. 
Аз съм селко чедо и не се 
срамувам от произхода 
си. Земята е кърмилница 

на всичко хубаво, което се 
случва. 

- Да се върнем отново 
към душата. Как се ри-
сува нещо нематериал-
но? Душата се вписва в 
проблема за съзнанието, 
психологията учи, че съз-
нанието е осъзнато битие 
и затова отхвърля употре-
бата на понятието душа. 
Да не говорим, че фило-
софията ...

- ... е, да речем, че 
художникът е длъжен да 
познава древните фило-
софи, като Сократ и Пла-
тон, според които душата 
е витална, динамична и 
творческа сила. Сократ е 
развил цялостна концеп-
ция за човешката душа в 
диалозите си „Федон” и 
„Менон”. Аристотел пък, в 
„За душата” пише, че съ-
ществува свръхестестве-
на душа, присъща един-
ствено на човека. Така, 
че личностният живот на 
човека е разкриване на 
душевните му сили. 

- Съвсем в края на 
2007 ти представи поред-

ната си изложба, която по-
край суетнята около праз-
ниците не бе отразена 
достатъчно. В нея имаше 
един цикъл от стария Ви-
дин. Като че ли за сметка 
на конкретиката се нала-
гаше духът на града?

- Ако това е усетено, 
значи съм осъществил 
замисъла си – блян по 
нещо, което вече го няма, 
една протегната ръка, но е 
ръка на добър човек и от-
там вярата, че този човек 
го има. Път по реката без 
начало и без край, по кой-
то пътува и стремлението 
на човешкия дух. Силуети 
на птици, които се реят в 
далечината и още такива 
прозрения, една творче-
ска временна възбуда, от 
която трябва да се осво-
бодиш чрез рисуване.

- За рисуването се 
иска талант. Ти от кого си 
го наследил?

- Ако  Иван Иванов  в 
потайна доба е прескочил 
оградата, от него, – отвръ-
ща и ме повежда към един 
пейзаж от Видин с джами-

ята. – Иван 
Иванов е мой 
съсед от Гъм-
зово. Завър-
шил е живопис 
в Букурещ, от 
1933-35 г. е 
секретар на 
СБХ, високо 
оценен, но 
н е н а д е й н о 
творческите 
му следи се 
губят. Едва 
сега колекцио-
нерите го пре-
откриват. Та, 
ако той да не 
би да е ...

Чувството 
за хумор на 
Цветан Тимо-
теев винаги е насочвало 
пътя ми към него. Не крия 
пристрастията си към този 
„неуклюж” на пръв поглед 
човек (надявам се да ме 
извини за определение-
то, то е с най-добри чув-
ства), пък и художниците 
не държат да са мачовци. 
Важното е да рисуват. Да 
стенописват. Да не прес-

тават да творят, както  
Цецо прави десетилетия 
вече. Но за всичко това 
ще говорим на неговия 
юбилей. Тази година той 
навършва 60 години, ко-
ито ще бъдат почетени с 
изложба на „Шипка” 6 в 
София. Дотогава!

СНЕЖИНА 
Николова

* Студът в зала "Фестивална" не позволява про-
веждането на официални първенства. Богата ве-
рига от баскетболни изяви. Националът Атанас 
Любомиров ще изведе видинските кадети в решава-
щите срещи от първенството на зона  "Мизия"

Предстои един напрегнат баскетболен сезон за всички видински отбори. 
След турнира в Англия състезателят от националния отбор Атанас Любо-
миров ще поведе отбора на кадетите в решителните срещи от първенство-
то на зона Мизия, а мъжкия отбор на “Видабаскет” ще се бори за класиране 
сред първите състави на обединената “А” национална група.

Първенството на 
обединената втора “А” 
национална баскетбол-
на група стартира на 13 
януари. За съжаление 
любителите на спорта 
няма да могат да наблю-
дават най-важния дву-
бой от първенството с 
лидера на групата "Чер-
но море- 2" – Варна.

Предпочетохме 
домакинството в 
Монтана вместо 
служебна загуба.

Сподели за вестник 

"Ние" организационният 
секретар на клуба Ро-
сен Ракаджиев. Темпе-
ратурата във видинска-
та зала не надвишава 8 
градуса. След завръща-
нето на треньора Мил-
ко Златанов от Палма 
де Майорка момчетата 
тренират интензивно, 
с по два анцунга и въл-
нени фланели. Имахме 
нагласата за един ус-
пешен двубой с лидера 
на групата "Черно море 
– 2” - Варна, но можем 

да рискуваме да ни бъде 
присъдена служебна 
загуба. Затова приех-
ме по-добрия вариант 
- да играем в спортната 
зала в Монтана, което на 
практика означава, че се 
лишаваме от подкрепата 
на публиката. Преди две 
години имаше подобен 
случай при квалифика-
циите за влизането в “А” 
група. Студената зала ни 
лишава от възможността 
да видим най-добрия от-
бор в групата   и преце-

ним възможностите на 
видинските баскетболи-
сти. Защото те са в мно-
го добра спортна форма 
и спечелиха три поредни 
срещи от първенството в 
обединената “А” нацио-
нална група – с "Алвина”     
Варна - победа в зала 
"Фестивална" при резул-
тат 80:72, след това като 
гости в Русе надигра-
ха местния “Дунав” със 
119:100 и в последната 
среща за годината пред 
видинска публика побе-
диха водещите отбори 
в групата  “Черноморец" 
-  Бургас със 78:73.

Сега пред публиката 
в Монтана, видинските 
баскетболисти ще вою-
ват за четвъртата си по-
беда в "А" национална 
група.

Остава открит 
въпросът дали 
ще имаме нор-
мално отопление 
в зала “Фестивал-
на” през зимните 
месеци?

Да не забравяме, че 
тук тренират отборите 
по баскетбол, волейбол, 
тенис на маса, самбо и 
джудо, вдигане на теже-
сти. В миналото залата 
се отопляваше с калори-
фери, които вече са на-
пълно амортизирани.

На срещата си с бас-
кетболистите и деяте-
лите на спорта в града 
видинският кмет Румен 

Видов пое ангажимента 
да се завърши напълно 
ремента и обновлението 
на залата. Ще очаква-
ме, че ако не тази зима, 
поне за следващата въ-
просът ще бъде решен. 
Защото е малко обидно 
като бедни роднини да 
търсим подслон в спорт-
ната зала в Монтана, ко-
ято е добре поддържана 
и отоплена.

Предстоят ин-
тересни срещи на 
отбора на кадети-
те в зона Мизия.

Възпитаниците на 
треньора Красимир Ге-
нов и вторият наставник 
Благой Йовчев записаха 
редица победи в есенния 
сезон в двете възрастови 
групи както при кадети-
те, така и при юношите 
старша възраст. Радва-
що е, че победите над 
състави като “Олимпи-
ец” – Свищов, “Чавдар” 
– Троян, “Етър” – Велико 
Търново са постигнати 
не само в зала “Фести-
вална”, но и като гости в 
турнирите в другите гра-
дове на Северозапада. 
В една от последните 
срещи “Видабаскет” по-
беди “Ботев” – Враца с 
резултат 79:70, като 34 
точки наниза национал-
ният състезател Атанас 
Любомиров, Теодор Ки-
ров – 14 т., Ивайло Цен-
ков – 12 т., Теодор Киров 
– 4 т., Павел Денев – 4 

т. В състава на отбора 
силни изяви имат и Ро-
берт Лилов, Борислав 
Вълчов, Дино Николов. 
А в групата на момчета-
та атлетичният център 
Амар Тахирович ще води 
видинския отбор в на-
прегнатите битки през 
пролетта.

Радостната вест е, 
че Атанас Любомиров се 
утвърждава в национал-
ния отбор за кадети и на 
новогодишния турнир в 
Лондон в победната  сре-
ща с кадетите на Англия 
видинският плеймейкър 
има в актив от 16 точ-
ки.  Наско ще води към 
победи както състава на 
кадетите, така и отбора 
на Природо-математи-
ческата гимназия, фи-
налист на ученическите 
игри от 2007-ма година.

Предстои един ин-
тересен баскетболен 
сезон. Дано по-бързо 
иззимеем, да станат 
температурите в зала 
"Фестивална" поносими 
за нормални трениров-
ки и състезания, защото 
предстои второто изда-
ние на видинската учени-
ческа баскетболна лига, 
където ще бъдат опре-
делени първениците на 
видинските училища за 
участие в следващите 
етапи на ученическите 
игри ‘2008!   

ХАРИ 
Яръмов
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ние 

мъжете

здраве

Парите влудяват повече мъжете

Компютърът може да 
доведе до алергия

Два елемента предопределят по-умереното отноше-
ние на жените спрямо парите. Първият е семейство-

то, а вторият е свързан с различната анатомия

Отношението на роди-
телите към женския пол 
вече подготвя малкото мо-
миче. 

Когато детето вижда, 
че момченцата имат в 
повече нещо, което мо-
миченцата не притежават, 
усещането е, че нещо са 
му отнели, но е принудено 

да се примири с фактите.
Манипулирането с 

парите като средство за 
размяна ни задължава 
да допуснем, че трябва 
да загубим нещо, за да 
спечелим по-късно нещо 
друго. Това е присъщо на 
жените. Те използват па-
рите само като средство 

за размяна.
Вие не можете да взе-

мете или притежавате 
това, което бихте желали 
да имате, без да дадете 
в замяна равностойната 
сума пари. А човек е ро-
ден с желанието да прите-
жава всичко и не разбира 
веднага защо това не му 
се случва.

Желанието да прите-
жаваш е първостепенно. 
Историята на цивилизаци-
ята ни показва, че в нача-
лото човек е взимал това, 
което е искал да вземе. 
Законът на по-силния е 
определял тези отноше-
ния. Твърде бавно човек 
е стигнал до идеята за се-
беподобните, че не може 
просто да отнеме нещо на 
другия, без да му даде в 
замяна нещо.

В началото по-силни-
ят е налагал на по-сла-
бия една стока, която 
той не иска или по-точ-
но, която няма желание 
да притежава.

Най-слабият винаги 
плаща най-скъпо! Парите 
ни поставят в отношение 
на размяна, в която неща-
та са еквивалентни. Едно 
такова отношение ни за-
дължава да се откажем от 

първоначалното си жела-
ние да оберем другия.

Ето защо от психосек-
суална гледна точка же-
ните ще бъдат по-добре 
подготвени за някакъв вид 
отказ, защото от малки са 
свикнали да се примиря-
ват с лишенията.

Дали мъжете са по-
лекомислени в отноше-
нието си към парите?

Те знаят да боравят 
с парите много по-добре 
от жените, защото в тях 
откриват средство за гос-
подство, а чрез тях въз-
можност за доминиране. 
От това, дали жената пла-
ща или не своята част от 
сметката в ресторант оба-

че, не трябва да правим 
генерални изводи.

Фройд е говорил твър-
де много за парите и пла-
щането. Той е имал сил-
ната интуиция, че парите 
имат безсъзнателно сим-
волично значение. Днес 
неговите идеи за парите и 
плащането изглеждат ку-
риозни. Днешните психо-
аналитици държат сметка 
на факта, че парите са 
били средство за мярка, 
както метърът и литърът.

Единствената разли-
ка е, че парите ни въз-
буждат и влудяват, дока-
то другите инструменти 
за мерки не пораждат 
страсти.

Благодарение на па-
рите ние развиваме отно-
шението си към времето, 
възможността си да из-
преварваме бъдещето. 
Ако наблюдаваме децата, 
ще забележим, че те не 
разсъждават така. Това 
изисква определена пси-
хическа зрялост. Цената, 
изразена в пари, е рам-
ката, формата на закона, 
на който ние всички сме 
подчинени.

Плащането на пари 
задължава всеки един да 
схване другия като себе-
подобен. Нищо не можеш 
да вземеш от другия без 
някакъв вид размяна.

Във и около него се съдържат 
редица алергени, които 
атакуват имунната ни система

Компютърът е потен-
циален сериозен източ-
ник на редица алергии. 
От новия, току що купен 
монитор при работа се от-
делят във въздуха пари-
те на трифенилфосфата. 
В блока за захранване, 
процесора и видеокарта-
та се съдържат различни 
смоли, хлор-, фосфор-
съдържащи органични 
и неорганични съедине-
ния, които при нагряване 
се отделят във въздуха.

В самия компютър 

и около него има много 
места, където се натруп-
ва прах и мръсотия, раз-
множават се микроби и 
гъбички.

Друг източник на 
алергени е принтерът, 
а по-точно мастилото, с 
чиято помощ се печата.

При разрушаване на 
баланса на своите функ-
циите имунната система 
на човека започва да 
реагира на най-обикно-
вените неща така, както 
на опасните и включ-

ва съответните защит-
ни процеси. Възниква 
алергията – повишената 
чувствителност на ор-
ганизма към различни 
вещества, проявяваща 
се чрез необичайни ре-
акции при контакт с тях. 
Най-разпространените 
симптоми на алергията 
са ринит (хрема), сълзе-
не в очите, кожни обриви 
и кашлица.

Такива са и проя-
вите на алергията под 
въздействието на “ком-
пютърните” алергени 
– алергичен ринит, каш-
лица, очни (сълзене, за-
червяване на очите, под-
пухналост на клепачите, 
“пясък в очите”) и кожни 
(сърбеж, обрив, сухота 
на кожата) реакции.

Затова при работа с 
компютър се опитвайте 
да поддържате работно-
то си място чисто. И още 

един съвет – укрепвайте 
имунната си система.

Зле поставената 
клавиатура вреди на 
нервите на ръката

Вдървените пръсти 
или болката, разпростра-
няваща се през ръката, 
са сигнал за синдром на 
карпалния тунел или за 
притиснат нерв. Една от 
причините за тези оп-
лаквания може да е зле 
позиционираната клави-
атура.

Натоварването, на 
което китката често е 
подложена, води до про-
блеми, характеризира-
щи се с подуване на су-
хожилията. Те могат да 
бъдат предизвикани от 
неправилно поставени 
клавиатури или дръжки 
на велосипеди, както и 
от ревматизъм.

Най-често подобни 
проблеми засягат хората 

на възраст между 40 и 70 
години. Ако болката не 
се лекува, тя може да се 
прехвърли към врата и да 
отслаби силата на пръ-
стите, което затруднява 
отварянето на бутилки 

например. Ако приемът 
на противовъзпалителни 
средства и поставянето 
на превръзки не помог-
нат, може да се наложи 
операция.

Ако най-често сте с наведени 
рамене и издаден врат напред, 

то болките в тази област 
от тялото са ви гарантирани. 

Ежедневното стое-
не пред компютъра в 
това положение може 
да доведе до проблеми 
с гръбнака и ставите, 
както и до нарушаване 
на кръвоснабдяването 
на мозъка.

Това от своя стра-
на предизвиква главо-
болие, проблеми със 
запомнянето, болки в 
сърцето, аритмия. За 
да избегнете тези не-
приятни последствия, 
задължително сменяй-
те позата си на всеки 
десет минути. Напри-
мер стойте изправени 
с поглед към екрана, 
после леко отпуснете 
мускулите на гърба, 
след това се облегнете, 
след десетина минути 
застанете на една стра-
на, а после и на друга-
та. Целта е да сменяте 

мускулното и ставното 
напрежение в различни 
точки от тялото. Така е 
малко вероятно да си 
докарате до главата не-
приятните последствия 
от заседяването пред 
компютъра.

    Не се вкарвайте 
в излишен размисъл 
за това колко много 
ви вреди компютъра, 
а просто се опитайте 
да не се превръщате 
в „компютърен човек”, 
чиито живот е подчинен 
на тази машина. Из-
ползвайте компютъра 
си само, когато ви е не-
обходимо,  не просто да 
си губите времето пред 
него. А като допълни-
телна екстра, сложете 
някакво живо цвете до 
монитора. Казват, че 
отнемало от вредното 
облъчване.
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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 етаж 

от къща – 105 кв.м 

в “Калето”,  67 000 

евро, тел. 0897 375 

122, 0888 753 571

Продавам пар -

цели на бул. “Пано-

ния”, тел. 0886 193 

968

Продавам двуе-

тажна сграда с ЗП 

512 кв.м, прилежащ 

терен 1500 кв.м на 

бул. “Панония”, тел. 

0886 193 948

П р од а ва м  д ву -

стаен с разширение 

в к-с “Бонония”, тел. 

600 088

Продавам къща 

с  двор  във  Видин 

и гарсониера, тел. 

0899 899 051, 0899 

898 411

П р од а ва м  д ву -

стаен и  гарсоние-

ра без течове, тел. 

0897 867 619

Спешно  прода -

вам двустаен в к-с 

“Баба Тонка”, цена 

55 000 лв., тел. 0878 

412 516

Продавам трис-

таен тухлен,  ново 

строителство с га-

раж в к-с “Плиска”, 

тел. 0886 193 968

П р од а ва м  д ву -

стаен тухлен “Кале-

то” к-с “Бенковски”, 

ет. 4, 85 кв.м + та-

ванска, голямо мазе, 

75 000 лв., тел. 601 

571,  0898 633 392

Продавам триста-

ен тухлен до пазара, 

ново строителство, 

тел. 0886 193 948

Продавам трис-

таен панелен апар-

тамент – 86 кв.м в 

к-с “Гео Милев”, бл. 

20, вх. 3, ет. 2, тел. 

032247387, 0899 677 

228

Продавам луксоз-

на гарсониера сре-

щу “Бърза помощ” в 

к-с “Гео Милев”, тел. 

0887 943 970

П р од а ва м  д ву -

с та й н и  т у х л е н и  в 

“Калето” ,  ет.  3  на 

цени 78 000 лв. и 46 

000 евро, тел. 0897 

280 079

Продавам къща 

с дворно място в с. 

Иново, тел. 0898 594 

873, 09342/300

Продавам тухлен 

гараж в к-с “Бенков-

ски”, цена 4000 лв., 

тел. 0888 088 683, 

0899 870 232

П р од а ва м  га р -

сониера в к-с “Па-

нония”, бл. 7, след 

основен ремонт, без 

посредник, тел. 0889 

903 017, 604 014

Продавам втори 

етаж от къща с лятна 

кухня, гараж и двор-

но място на ул. “Те-

одоси Търновски” , 

тел. 0888 396 138, 

0888 655 537

ТЪРСЯ

Търся под наем 

обзаведено жилище, 

тел. 0897 976 300

Търся  под наем 

гарсониера или дву-

с та е н ,  ж ел ател н о 

около уч-ще “Л. Ка-

равелов”, тел. 0898 

783 445

РАЗНИ 
ПРОДАЖБИ 

Продавам 4 бр. 

пчелни семейства, 

тел. 09333/426

Продавам коби-

ла на 6 г., теле на 3 

мес., крава на 4 г., 

цени по споразуме-

ние, тел. 0877 581 

957

Продавам плуг 4 х 

25, косачка роторна, 

чешка, сеялка “ЗСУ-

3,6”, сеялка редова 

румънка, тел. 0899 

620 240

Продавам щен-

дери и манекени за 

бутик, тел. 0889 716 

323

Продавам зимни 

гуми, тел. 0887 757 

727

Продавам чугуне-

ни 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 за-

дължения, тел. 0898 

716 040

Продавам диско-

ва брана 2 м, тел. 

0887 318 845,  600 

389

П р о д а в а м 
ново руско пиано, 

цена 600 лв. ,  тел. 

09315/30-75
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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

П р о д а в а м 
к о н с к и  ф у р г о н ; 

ел.казан – мляко и 

ел.пържолник, тел. 

0887 717 532

Продавам елек-

т р о ж е н  “ К р а к р а -

160А”, неизползван, 

280 лв. ,  тел.  0887 

806 840

Продавам про -

фесионални грило-

ве, тостери, дюнери, 

фритюрници ,  тел . 

0888 517 735

КУПУВАМ

Купувам двуста-

ен 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 

парцел в Иново, тел. 

0888 466 272

ЗАПОЗНАНСТВА 

0881342693 Са-

мотна съм, а нощта 

е за грехове

089131746   Търся 

батко да си поигра-

ем сладко

0881342540 Неж-

ност и топлина за 

двама

0881346538 Мога 

силно да обичам

090018000   Еро-

тични фантазии на 

живо с най- палави-

те момичета

0881342687 Скъ-

пи, хайде да опита-

ме по-така!

0881345275  Ако 

търсиш любов и то-

плина – обади се!

089131743   Търся 

мъж – мечта на всич-

ки времена!

0881342682  Съ-

живи душата ми с 

любов!

0 8 8 1 3 4 2 8 2 8 , 
089142493  Самотна 

дама те търси (без 

импулси)

0881342754 Би-

с е к с уа л н и  б р ат  и 

сестра (без импул-

си)

0881342699 Са-

мотна, разкрепосте-

на ,  незадоволена 

(без импулси)

0 8 8 1 3 4 2 7 6 2 , 
089142492  Проро-

чество и ясновид-

ство (без импулси)

0881342819 Сек-

сапилна, ненаситна 

и перверзна хуба-

вица те  чак а  (без 

импулси)

0881342820 Биз-

несдама на 46 г. же-

лае… (без импулси)

0881342966 Зря-

ла дама без задръж-

ки (без импулси)

0881342918 Кра-

сива, разведена, ад-

ски разкрепостена 

(без импулси)

0881342760 Маг 

Теди очаква вашите 

въпроси за бъдеще 

и настояще (без им-

пулси)

089142494 Секс и 

бельо, твърдо легло. 

Очаквам да се за-

познаем и на живо 

да си поиграем

Палаво  момиче, 

0881340151

П а л а в а , 

чаровна адвокатка, 

089131801

Еротична  линия 

,XXL,  0881345897, 

089131770

П а л а в и  м о м и -

ч ет а ,  0 9 0 0 1 9 11 9 , 

090019118

РАБОТА

Търсим охрана, 

тел. 606 391

Заведение тър-

си работник кухня и 

барманка, тел. 0887 

165 125,  0878 165 

125

Търсим жена до 

35 г. за работа в ма-

газин /не храните-

лен/ с компютърна 

грамотност, тел. 601 

411, от 9 до 18 ч.

Стоматологичен 
кабинет търси се-

кретарк а до 30  г. , 

тел. 0898 549 952

Работа в Чехия 

за шлосери,  авто-

бояджии и галвани-

затори ,  тел .  0885 

476 367

Търсим шлосер 

монтьор, тел. 0888 

456 969

Надомна работа 

по  договор ,  пред-

плата, 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 

гарсониера, тел. 622 

168

Давам  под наем 

д в а  о б з е в е д е н и 

апартамента в цен-

търа, тел. 0888 324 

154, 0889 716 323

Давам под наем 

две стаи с  баня в 

центъра, тел. 0896 

017 036

Давам под наем 

помещение – офис 

на ул.  “Дунавска” , 

тел. 626 262

Давам под наем 

гараж срещу ОКС, 

тел. 0887 757 727

Давам  под наем 

помещение в цен-

трална градска част, 

тел. 0889 791 416

Давам под наем 

оборудван и рабо-

тещ хранителен ма-

газин в к-с “Химик”, 

тел. 0898 482 011, 

0899 817 596

Давам под наем 

д в е  с ъ с е д н и  п о -

мещения – 27 и 44 

кв.м партер бл. “120 

апарт.” ,  санитарен 

възел, тел. 0897 828 

117

Давам под наем 

помещение за офис 

в идеален център, 

тел. 0877 819 549

УСЛУГИ

Професионален 
масаж по домовете, 

тел. 0894 288 561, 

след 18 ч.

Ремонт на теле-

визори. Посещения 

по  домовете ,  тел . 

0888 652 990

0877 584 316 Из-

вършване  на  вся -

к а к в и  с т р о и тел н и 

ремонти – вътрешни 

и външни, саниране, 

гипскартон, боядис-

ване

Обединен  съюз 

н а  п е н с и о н е р и т е  

“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 без-

платно обучение по 

машинопис, стено-

графия и компютъ-

рен машинопис на 

внучета на пенсио-

нери с минимална 

пенсия до 150 лв. В 

края на курса – из-

пит и получаване на 

диплома. 

И з р а б о т к а  н а 

алуминиева и ПВЦ 

дограма, мрежи, ме-

тални врати, тераси 

и др., тел. 0898 660 

278

Точно  ясновид-

ство ,  родови про-

клятия, събиране на 

разделени двойки, 

восъклеене и  др. , 

тел. 0899 085 418, 

0897 536 450

АВТОМОБИЛИ

Продавам “Фиат 

Уно” 1.7, 87 г., инже-

кцион, на части, тел. 

0899 684 828

Продавам трак-

тор  “ЮМЗ”-  2  бр . , 

к ол е с н и  фур го н и , 

тел. 0889 267 659

Продавам “Форд 

Ескорд”, 91 г., бен-

зин, цена по догова-

ряне, тел. 0898 975 

771, 0899 900 113

П р о д а в а м  б у с 

“Форд” и “Москвич”, 

тел. 0899 620 674

Продавам “Опел 

Корса” 1.3, бензин/

газ, изкърпена и бо-

ядисана, 2200 лв., 

тел. 0887 432 353

Продавам “Заста-

ва 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

Продавам “Опел 

Вектра 2i”, 89 г., 115 

к.с.  в много добро 

състояние,  всички 

е к с т р и  без  к ож е н 

салон, спешно, тел. 

0878 166 199

 Продавам “WV 

Голф-2”,  тел. 0898 

372 607
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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 (21.03. - 19.04.) 
Налице са проблеми, които за едни от Овни-

те са битови, а при други се свързват със съд. 
В действията ви при осъществяване на деловите 

задачи или при разрешаване на лични въпроси, изобил-
стват грешки, личи липса на готовност за довършване на 
започнатото докрай. 

ТЕЛЕЦ (20.04. - 20.05.) 
Грешки и неоправдан риск ще се превърнат в 

причина за загуби при мнозина от родените в зо-
дията. Тук най-често става дума за работа, която 

възприемате за добър бизнес, но това съвсем не отговаря 
на истината. Ако инвестирате пари, веднага след това ще 
възникнат непреодолими пречки. 

БЛИЗНАЦИ (21.05. - 20.06.) 
Очертават се много ядове за Близнаците. 

Причините са разнообразни, което просто означа-
ва, че денят като цяло е лош за вас. В службата 

мнозина ще научат неприятна новина. Други от зодията 
са предразположени към грешки, които допускате както в 
личния, така и деловия си живот.

РАК (21.06. - 22.07.) 
Денят може да се окаже твърде успешен за 

Раците, но само ако подтиснете изявата на нара-
нена си емоционална природа. В състоянието, в 

което се намират преобладаващата част от родените, това 
ще е доста трудно. Явно е, че при първия удобен случай 
ще демонстрирате недоволството си. 

ЛЪВ (23.07. - 22.08.) 
Материален и финансов успех, основан на 

мощна делова изява, характеризира дейността 
на Лъвовете. Тази прогноза търпи известни изме-

нения в същността си за онези от зодията, които трудно ще 
обуздават емоционалните си изблици. Контролирането на 
последните е особено важно. 

ДЕВА (23.08. - 22.09.) 
Преграда на пътя на вашия успех в матери-

ален и финансов план може да се окаже само 
безцеремонното ви отношение към ситуацията и 

хората около вас. Другата, по-незначителна вероятност, е 
допускане на грешки. Не се увличайте в критики и проти-
воречия. Последните ви действат смущаващо. 

ВЕЗНИ (23.09. - 23.10.) 
За да възстановят нарушеното си емоционал-

но равновесие, мнозина от зодията ще активизират 
усилията си в деловата област. Професионалният 

живот предлага на доста Везни ново условие за изява и напре-
дък. Във всички случаи е необходимо да обмислите офертата 
и тогава да отхвърлите или приемете предизвикателството. 

СКОРПИОН (24.10. - 22.11.) 
В началото на деня мнозина от знака ще бъ-

дат сърдити и недружелюбни поради големия 
брой професионални ангажименти, които следва 

в кратък срок да реализирате. По-късно обаче ще се отпус-
нете, а една хубава новина ще възвърне предразположе-
нието към околните у доста от зодията. 

СТРЕЛЕЦ (23.11. - 21.12.) 
Лекомислието и излишното самочувствие ще 

доведат мнозина от зодията до грешки. Сигурно е, 
че тук не става дума за липса на активност, нито за 

несериозно отношение към задълженията. По-скоро, не-
овладяните емоции, и огненият ви темперамент ще фор-
мират стремежите и желанията ви. 

КОЗИРОГ (22.12. - 19.01.) 
Днес голяма част от представителите на знака 

ще изтласкат служебните си задължения на заден 
план, за да се насочат към контакти от бизнес ес-

тество. Вероятността, да постигне желания ефект е много 
голяма. По принцип обаче трябва да знаете, че специално 
за бизнесмените ще настъпят промени.

ВОДОЛЕЙ (20.01. - 18.02.) 
За вас се очертават нови условия в профе-

сионален план, които дават шанс за напредък на 
мнозина. Ще се сблъскате с трудности през деня. 

Те са предимно в личен план. Не е важно дали ще бъдете 
провокирани или не. Просто нервното ви напрежение е на 
високо ниво и ви създава най-сериозните проблеми.

РИБИ (19.02. - 20.03.) 
Денят дава шанс за доста от представители-

те на знака да действат успешно в делови план. 
Едни от Рибите ще направят сполучливо пътува-

не. Други биха могли без особени усилия да дадат ход на 
своя идея, чието осъществяване ще създаде предпоставки 
за бърз делови напредък.

Два сапуна се срещат и си го-
ворят:

- Ауу, колко си отслабнал? Как 
го направи?

- Ами, къпя се всяка вечер...

- Поиска ли ръката ми от татко? 
- Не. 
- Но нали ми обеща! 
- Когато се видяхме, той беше 

в толкова добро настроение, че 
предпочетох да му поискам една 
хилядарка назаем.

- Знаеш ли, едновременно ми 
направиха предложение водопро-
водчик и лекар! 

- Е, а ти какво избра? Парите 
или живота?

Мутра пука гума на чисто ново-

то си “BMW”. Слиза да я сменя. В 
същото време минава циганин на 
колело: 

- Шшш, бате! К`во прайш, бе? 
- Смъквам гумата. 
Циганинът слязъл от колелото, 

отишъл пред колата и баааам - 
предното стъкло с лакът. 

- Аз пък ще смъкна касетофо-
на! 

Двама борци пътуват в една 
кола и единият казва: 

- Абе, я виж каква красива при-
рода. 

Другият отговаря: 
- Аз от тези дървета нищо не 

мога да видя.

Срещат се две блондинки, кои-

то не са се виждали отдавна. 
- Е, как е? 
- Ох, вчера едно гадже ми пода-

ри палто от норки! 
- Потресаващо! 
- А следващата седмица едно 

друго гадже ще ме води на Канар-
ските острови. 

- Потресаващо! 
- А след като се върна, едно дру-

го гадже ще ми купува “Мерцедес”. 
- Потресаващо! 
- Ами, това е около мен. При теб 

как са нещата? 
- Аз пък се записах на училище 

по добри маниери… 
- Интересно… Какво учите 

там? 
- На последния урок ни учиха 

вместо “я, не се ебавай” да казва-
ме “потресаващо”…

Управителният съвет на 
Регионална занаятчий-

ска камара — Видин

Дядо Емил почерпи целия пазар

на основание чл. 16, ал. 1, ал. 2 от Закона за 
занаятите и чл. 9, ал.1, чл. 10, ал.1 от Устава на 
РЗК — Видин

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 17.02.2008 г. от 10.00 часа в залата на Об-

щински съвет гр. Видин /входа откъм паркинга на 
Общ. съвет/ 

Събранието ще се проведе при следния дневен 
ред:

1.   Отчет за работата на РЗК - Видин за 2007г.
2.   Финансов отчет за календарната 2007г.
3.   Обсъждане и приемане на бюджет за 2008г.
4.   Избиране на делегати за Общото събрание 

на националната занаятчийска камара;
5.   Други.

Големи радости бяха 
на пазара във Видин тези 
дни. Поводът, разказват с 
умиление видински търго-
вци, е че техният колега и 
приятел Емил Йончев ста-
нал дядо. 

Става въпрос, разбира 
се, за бащата на тромпе-
тиста от "Шоуто на Слави" 
Йордан Йончев-Гъмзата, 

който преди дни се сдоби 
с внуче. За още по голяма 
гордост, както смятат вла-
сите по нашия край, пър-
вото дете е момче. 

Така бебето е кръсте-
но на дядо си Емил, който 
във вторник не можа да си 
намери място от радост и 
почерпи със сладки и бон-
бони всеки на пазара.

Днес ще има мъгла 
и температурите ще 
са в интервала -7°C 
и -2°C. Скоростта на 
вятъра от 4 до 7 м/
сек. Слънцето изгря-
ва в 7.58 ч.  и ще залезе в 17.15 ч. В събота и 
неделя ще продължи да има мъгла и темпера-
турите ще са между -7°C и -1°C.

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

При км 833,60 - Ново 
село нивото е 225 см – 
повишение с 58 см.

Температурата на 
водата в реката е 0.5 
°C.
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Мутра отива в зоомагазин и започва да оглежда па-
пагалите.

- Нещо да помогна? - пита продавачът.
- Искам да си купя папагал, обаче да може за три 

дни да се научи да говори...
- Няма проблем. Купете си ето този, за три дни ще 

започне да говори като телевизионен говорител.
Плаща мутрата тлъста сума за папагала и го отнася 

вкъщи.
На следващия ден нахълтва отново в магазина:
- Не ще да говори, бе! 
- Ами, купете му по-голяма клетка.- съветва прода-

вачът.
Купува мутрата огромна и адски скъпа клетка и я 

отнася вкъщи.
На другия ден отново нахълтва в магазина:
- Пак не ще да говори, мамка му.
- Купете му огледалце, звънчета и разни други джун-

джурийки за занимавка. - съветва отново продавачът.
На третият ден мутрата влиза в магазина със само-

доволна физиономия:
- Мдааааа, проговори гадината мръсна.
- Е, честито. И какво каза?

• Всичко хубаво в живота е или незаконно,или неморално,или води 
до затлъстяване.

• Количеството зло във всяка система е постоянна величина.
• Нищо не е толкова лесно, колкото изглежда.
• Всичко отнема повече време, отколкото си очаквал.
• Всичко хубаво в живота е или незаконно и неморално,или те кара 

да надебеляваш.
• В случай на съмнение,направи го да звучи убедително.
• Две неща не бива да виждаш как се правят, за да ги консумираш 

- саламите и законите.
• Нациите и хората започват да действат разумно едва след като са 

изчерпали всички други възможности.
• Количеството интелект на планетата е константа,а населението 

расте.
• За да си спечелите враг,направете услуга някому.
• Никога нямаш време да го направиш правилно,но винаги има вре-

ме да разрушиш нещо.
• Времето е пари,особено когато трябва да ви ги върнат.
• Разходите нарастват,за да погълнат приходите.
• Обикновените проблеми се решават веднага;важните проблеми 

не се решават въобще.
• Компромисът е винаги по-скъп от съставящите го алтернативи.

забавни мисли

вицове

Катаджия спира 
шофьор и му казва: 

- Превишихте ско-
ростта - напишете 
обяснение за това на 

Мерцедес 600 се врязва във валяк, шофьора на валяка става, изтупва се и ум-
рял от страх гледа, как борчето от колата говори с някой по мобифона. След минута 
спира полицейска кола, полицая прегръща нежно и грижовно шофьора на валяка и 
започва: 

- Разказвай - как го изпревари, как го засече…

Влиза един човек в автосалон и 
казва: 

- Искам такава кола, която не 
просто да върви, ами да лети напра-
во, да е суперманевренна, голяма 
вместимост, с отлични спирачки... 

- Приятел, на теб май ти трябва 
маршрутка! 

   Изпрати на приятел   Добави 
нов виц   

 

По време на футболен мач. За-
палянко седи и постоянно повтаря: 

Малко момченце пита баща си; 
- Тате, а какво е това "биоло-

гия"? 
- Хм..Как да ти обясня по-прос-

то - например ти приличаш на мен. 
Това е биология. 

- А "социология" какво е? 
- На съседа сина прилича на 

мен. Това вече е социология!

Рейтинг:        Гласувай | Изпрати 
на приятел

 
 

Някакъв мъж с палто влиза в езе-
рото и почва да плува насам-натам. 
Смаян, един рибар му вика от брега: 

- Ей, какво правиш? 
- Не виждаш ли - пера си палтото! 
- Че нямаш ли си пералня у вас? 
- Имам, обаче от нея ми се вие 

свят. 

Спял си един човек и някаква муха започнала 
да му бръмчи над главата. Станал, гонил я и отново 
заспал. А мухата пак: “Бз-бззззззззз”. 

Ядосан, човекът станал, хванал мухата и започ-
нал да я люлее: “На-ни-на-ни”… 

Мухата заспала и човекът започнал да крещи: 
“Ббз-бз-бз-бзззззззззззз. Хубаво ли ти е сега, а, ху-
баво ли ти е?” 

   Изпрати на приятел   Добави нов виц   
 

Мъж става в 04:30 сутринта, облича се, събира 

Прокурорът: 
- Престъплението е извършено със замах, професи-

онализъм, прецизност… 
Обвиняемият се обажда: 

Рейтинг:        Гласувай | Изпрати на 
приятел

Един борец хванал златната 
рибка и какво направил с нея: 

- Претопил я и си направил 

Един гражданин отива при шефа 
на полицията да подава оплакване 
и му се казва да почака защото има 
учение. 

Докато чака във фоаейто чува 
някой да вика “Карноба-а-а-ат” и 
вижда как 10 полицаи с куфари про-
фучават излизайки от едната стая и 
влизат в другата. След 5 минути съ-
щите полицаи тупур-тупур отново 
профучават от едната стая в друга-
та. Това се повторило още няколко 
пъти и едва тогава гражданинът 
бил поканен да влезе при шефа. 

От любопитство гражданинът 
попитал какво е било това учение, 
а шефът отговорил : 

- А, нищо особено, тези полицаи 
в понеделник ги пращаме в коман-
дировка в Шумен, но в Карнобат 
ще сменят влака, та тази седмица 
тренират. 
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Иванчо поканил Марийка у дома 
си. Купил торта, цветя, бутилка ко-
няк и цигари, сложил всичко на ма-
сата и зачакал. Минал час и Иванчо 
си помислил: “Марийка е от добро 
семейство, тя няма да пие”. Махнал 
бутилката. Минава още час. Иван-
чо си мисли: “Марийка е от добро 
семейство, няма да пуши”. Махнал 
цигарите. В този момент се позвъ-
нило на вратата. Дошла Марийка. 
Иванчо я пита: 

- Защо си дошла с училищна 
униформа? 
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