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Областен вестник - Видин

Заповядайте!
Да празнуваме 

заедно – всички 
НИе!

Претъркаляха се 22 го-
дини, откакто през проле-
тта на лето 1990 се турна 
началото на в. 

По този повод редак-
ционният екип на вестни-
ка кани цялото видинско 
гражданство да отбележим 
заедно тази хубава годиш-
нина.

Заповядайте на 23 май 
от 17.00 часа на видинския 
площад пред Паметника 
на първите видински вес-
тникари!

Запазва се нивото на образованието в 
страната. Абитуриентите както всяка година 
умеят да броят еднакво добре до 12!

- Дайте за 
хляб, че не мога 
да играя голф на 
гладно!

Изпращаме бъдещето на Видин

Настана времето на 
изпращане на 12-класни-
ците. Във вторник осем 
училища в община Видин 

казаха „сбогом и на до-
бър път” на випуск 2007 
– 2012. Както е по тра-
диция, изпращането бе 

съпроводено с програма, 
която напускащите шко-
лата момичета и момчета 
са подготвили. Общо над 
700 са зрелостниците в 
общината – за всички тях 
следват матури, балове, 
а недалечното бъдеще на 
голяма част от абитури-
ентите е свързано с пъ-
туване - повечето от тях 
ще заминат нанякъде, ще 
напуснат границите на 
областта, а някои дори и 
тези на държавата. 

Затова и месец май 
за много видинлии е ра-
достно-тъжен. Наблюда-
вайки радващите се на 

приключването на един 
етап от живота им мла-
дежи, не можем да из-
пъдим от съзнанието си 
мисълта, че бъдещето на 
Видин си отива. Бавно, 
випуск след випуск, мла-
дите хора напускат града 
– една част от тях се раз-
пиляват по университети 

Журналистическо разследване

Ще изграждат прио-
ритетно пътя Видин – 
София... ама друг път!

10 км асфалтов път от никъде за 
никъде обраства над Димово

В средата на ме-
сец май регионалното 
министерство оповести 
своите 7 основни прио-
ритета за изграждане на 
пътната инфраструктура 
на Република България 

за периода 2014 – 2020 г. 
Те са скоростен път „Ви-
дин-София”; ЛОТ 3 на 
Автомагистрала „Стру-
ма”; два участъка от 

Очаквай-
те в наве-
черието 

на 24 май 
празнич-
ния брой 

на
               , 
в който 

ще видите 
тези, които 
започнаха 
вестника 
преди 22 
години
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автомагистрала „Хемус; 
тунел под връх Шипка; 
скоростен път „Русе-Ве-
лико Търново”; скоростен 
път „Русе-Шумен”; разши-
рение на Западната дъга 
на Софийския околовръс-
тен път. 

Дотук добре – щом 
има приоритети, значи 
някой е седнал и е поми-
слил за какво ще искаме 
пари от ЕС през следва-
щия финансов период 
(2014 – 2020 г.). А още 
по-хубавото е, че и наши-
ят край за пръв път не е 
забравен, когато експер-
тите от МРРБ са писали 
пътно-инфраструктур-
ните приоритети. Тези 
„пионерски” обещания за 
разширение на пътя до 
2020 г. бяха повторени в 

началото на тази година, 
когато бе оповестено, че 
още 2012 г. ще започне 
модернизацията на над 
30-те километра от Е-79 
между Мездра и Ботевг-
рад и преповторени пре-
ди месец по време на по-
сещението на министрите 
Томислав Дончев и Ивай-

ло Московски на Дунав 
мост 2. Затова някои си 
казват: „Държат си упра-
вляващите на думата”. 

Държат си на дума-
та, ама дръжки държат! 

Защото, става ясно от 
съобщението на МРРБ, 
дългоочакваното изграж-
дане на скоростен път 
„Видин – Монтана” щяло 
стане, ама през друг про-
грамен период. Защото, 
за да се стигне до напра-
вата му, трябва първо да 
„се реализират спестява-

ния от европейското фи-
нансиране”, които после 
щели да бъдат използ-
вани за изграждането на 
скоростния път. Кой, кол-
ко и как ще спестява – не 
става ясно. Става ясно 
обаче, че нов, по-широк 
път до Монтана ние, ви-
динлии, а и тези, които 

един ден ще тръгнат по 
Дунав мост 2, 

няма да видим! 
Нещо по-отчайващо – 
няма да бъде премах-

ната и тъй наречената 
„тапа”. Онази „тапа” дето 
все ни обещават, че ско-
ро няма да я има, а тя все 
си стои там. 

Историята на учас-
тъка от е-79 Димово – 
Бела – ружинци е дълга 
и предълга. 

И мотането около 
проектирането и канди-

датстването за 
финансиране за 
изграждането му 
е показателно 
не само за случ-
ващото се около 
изграждането на 
скоростен път 
Е-79 в частта му 
между Видин и 
Монтана, а из-
общо за пътно-
то строителство 
във Видинско.

В с ъ щ н о с т 
сигурно на пръ-
сти се броят 
хората, кои-
то могат да си 
спомнят начало-
то на сагата око-
ло пътя „Димово 
– Бела – Ружин-
ци”. Защото 
първото проек-
тиране на ново 
трасе, което да 
избегне мина-
ването през на-
селени места, е 
направено още 
в началото на 
80-те години на 
миналия век. 
С Решение № 
209 на Бюрото 
на Министер-

ския съвет от 30 декем-
ври 1983 г. се предоставя 
на Главно управление 
на пътищата (ГУП) дър-
жавна необработваема 
земя, обработваема и 
поливна земя отчужде-
на след обезщетение от 
АПК за изграждане на 
път в участъка Димово 
– Бела – Ружинци. С акт 
от 30.12.1986 г. ГУП е 
въведено във владение, 
а на следващата година 
започва и строителство-
то на пътя. Но дори през 
плановото соцстопанство 
туткането в местните пъ-
тостроители е явно – за 
четири години са изпъл-
нени едва част от строи-
телно-монтажните рабо-
ти в първите 15-ина км от 
обекта. 

В началото на нова-
та епоха - през 1991 г. - 
строежът спира. 

В 1992 г. общински-
те поземлени комисии в 
общините Ружинци и Ди-
мово искат да бъдат уве-
домени от къде минава 
трасето на пътя и това да 
се взема под внимание 
при изготвяне на плано-
вете им за земеразделя-
не. Но чиновниците от 
Видинското пътно упра-
вление не правят това до 
края на година, нито през 
следващата, нито до края 
на ... второто хилядоле-
тие! 

През 1996 г. обаче са 
извършени процедурите 
по ОВОС. 

За да се заспи нано-
во.

Чак в самия край на 
миналото хилядолетие 
пътят е включен за кан-
дидатстване за финанси-

ране и строителство по 
програма ФАР.

За осигуряване на 
финансиране по тая про-
грама, Главно управле-
ние на пътищата – ГУП 
(сега Агенция пътна ин-
фраструктура) възлага на 
„Пътпроект 2000” ЕООД 

да изготви нужната тех-
ническа документация, 
която да отговаря на из-
искванията за получава-
не на европейско финан-
сиране. В крайна сметка 
през 2000 г. 

се пръква втори 
проект, 

който почти препокри-
ва първия, но не съвсем. 

Ще изграждат приоритетно пътя Видин – София... ама друг път!

Решение № 209 на Бюрото на Министерския съвет от 30 
декември 1983 г., с което се предоставя на Главно управле-
ние на пътищата държавна необработваема земя, отчужде-
на след обезщетение от АПК обработваема и поливна земя 
за изграждане на път в участъка Димово – Бела - Ружинци

С поредното писмо до земеделското минис-
терство през 2000 г. от Поземлената комисия в 
Белоградчик напомнят, че „при сключването на 
договор през м. септември 1992 г. за земеразделя-
не ПК Ружинци е изискала от директора на Пътно 
управление инж. Иван Еленков преписка със сер-
витутните ивици по новопостроения участък 
на пътя Е-79 в района на общ. Ружинци. До този 
момент, април 2000 г., или 8 години след започване 
на земеразделянето, такъв материал не е получен 
нито в ПК Ружинци, нито в ПК Белоградчик, която 
е поела функциите на ПК Ружинци”.

Инж. Иван Спасов показва мястото, където по стария проект пътят на-
влиза в незастроена площ и върви към билото на отсрещното възвишение. 
По втория проект завоят започва стотина метра преди това и засяга съ-
ществуващи сгради. В него не е отразено и кръстовище за гр. Димово. Двата 
плана не кореспондират и на много други места

Това е титулната страница 
на проекта, по който през вто-
рата половина на 80-те години 
са изградени 17 км път – от 
тях близо 10 км са асфалтира-
ни до износващ асфалтов слой, 

а останалите  са за-
вършени до фаза ас-
фалт. Посадени са и 
сервитутните на-
саждения. На друга 
час от пътя е от-
нет само хумусния 
слой. В тогавашн-
ния Завод за строи-
телни конструкции 
– Видин са израбо-
тени и конструк-
циите на някол-
скостотинметров 
мост и складирани 
в Дунавци. Направе-
ни са и постаменти 
за други надлези.

Този път от ни-
къде за никъде на-

помня за изоставения от инки-
те град Мачу Пикчу и може да се 
открие в горите и полята над 
Димово – между селата Кости-
човци и Бела. 

Продължава в 
следващия брой



3

Община Кула по-чистаЗелена и чиста община Чупрене!

В дух на разбирателство, просветеност и будност

Във Видин ще бъде отбелязан 
Международният ден на музеите

„Да изчистим Ново село”

Израз на прекрасните взаимоотношения и при-
ятелство между Видинската свата митрополия и 
в „НИЕ” 

Кореспондентката на БТА и други национални медии по-
лучава от архимандрит Поликарп плакета

В деня на светите 
братя Кирил и Методий - 
11 май, архимандрит По-

ликарп се срещна с пред-
ставители на видинските 
и националните медии. 

Поканата му бе подбудена 
и от едно богословско съ-
биране в София, по време 
на което било подчертано 
затруднението на Църква-
та и нейните духовници 
да комуникират и рабо-
тят с медиите, както и ду-
ховна непросветеност от 
страна на журналистите. 
„Може би е така, не мога 
да давам отговор на тези 
въпроси, защото не е моя 
работа. Това, което искам 
категорично да отбележа 
и потвърдя, е, че тук, във 
Видин, цари друг дух. Дух 
на истинско сътрудничест-
во и разбирателство. На 
просветеност и будност! 
Тук медиите са сила и те-
жест, която да не дава Бог 
да се стовари върху гла-

вата на някого. 
Пораженията са 
тежки”, сподели 
архимандритът. 

От името на 
Негово Високоп-
реосвещенство 
Видинския мит-
рополит Доме-
тиан и от свое 
име Поликарп 
изказа дълбока 
благодарност и 
уважение към 
медиите и тези, 
които ги пред-
ставляват и им 
пожела: „Бог по 
Своята милост 
да Ви дава здраве, радост 
и сили, та да бъдете както 
и досега отговорни и дос-
тойни в своята общест-

вена работа”. После като 
скромна благодарност към 
видинските журналисти за 
прекрасните взаимоот-
ношения и приятелство 

архимандрит Поликарп 
връчи на всеки плакет с 
новия герб на Видинска 
света митрополия.

С пожелание за зелена и чиста община десетки жители на 
Чупрене излязоха в съботната сутрин, водени от кмета Ваньо 
Костин и служителите на Общинската администрация и взеха 
активно участие в инициативата „Да почистим община Чупрене 
за 1 ден”!

В 9 ч. сутринта кампанията за почистване на oбщина Чупре-
не бе стартирала във всички села на oбщината, които са 8 на 
брой. Кметът Костин провери как протича създадената организа-
ция по населените места. На „зеления” телефон имаше дежурен 
служител, който бе на разположение до края на акцията. Всички 
заедно и отговорно се разпределиха по райони и почистваха с 
ентусиазъм. А, както се казва, „кметът даде личен пример” как 
трябва да се работи!

Дори и най-малките помощници - децата от местните учили-
ща в с. Чупрене и с. Горни Лом, се включиха активно и почистиха 
района на училищата. Представители на Общински съвет – Чу-
прене също се включиха в инициативата.

Еко-акцията приключи успешно и бяха събрани над 2 тона 
битови отпадъци. Сега всички села на община Чупрене са по-
чистени.

Общинска пресслужба

Община Кула се включи в 
националната кампания „Да по-
чистим България за един ден” 
на 12 май с участието на пове-

чето институции в града и много 
кооперации и граждани. Общин-
ската администрация почисти 
силно замърсена зона на около-

връстния път. В кам-
панията участваха и 
СОУ „Васил Левски”, 
Общински младежки 
дом, Народно чи-
талище „Просвета 
1882”, местната по-
жарна служба, жи-
веещите във всички 
жилищни блокове 
в град Кула и много 
граждани, които по-
чистиха прилежащи-
те до домовете им 
тротоарни и зелени 
площи. 

От Общината 
бяха осигурени чува-

ли и ръкавици, както и органи-
зирано извозване на боклука.

С. Ново село, от малката 
едноименна крайгранична oб-
щина, първото българско прис-
танище по река Дунав, също се 
включи в кампанията „Да почис-
тим България за един ден”. В 
почистването участваха всички 
служители от Общината и много 
доброволци. От читалище „Зе-
меделец-1874” също се включи-
ха в акцията като организираха 

почистването на „Къща на сре-
щите” и ул. „Хаджи Димитър”. 
Взеха участие 24 доброволци-
самодейци и 10 деца. 

Като цяло в Ново село в 
инициативата участваха над 
70 човека, които почистиха не 
само населеното място, но и 
плажната ивица на река Дунав и 
околовръстния път. Събраните 
пълни със смет чували бяха над 

300 броя, извозени с камиони на 
няколко курса. 

За награда за участието си 
в почистването самодейците от 
читалището получават от кме-
та на общината Георги Стоене-
лов гостуване за Спасовден (24 
май) в Брачевац, Сърбия. 

Любка Иванова Ангелова, 
библиотекарка

Наетите във Видинско с най-ниска средна заплата
Средният списъчен брой на 

наетите по трудово и служебно 
правоотношение в област Ви-
дин през първото тримесечие 
на 2012 година е 17 015 души. 
В обществения сектор са нае-
ти 7598 човека, а в частния – 
9418. В сравнение с четвъртото 
тримесечие на 2011 г. броят на 
наетите се е увеличил с 374 
души. 

По отношение на структу-
рата на наетите лица по ико-
номически дейности най-голям 
е делът на наетите в прера-
ботващата промишленост – 
16%; следван от търговията, 
ремонта на автомобили и мо-

тоциклети – 13% и хуманното 
здравеопазване и социалните 
дейности – 11%. Най-малък е  
делът на наетите в добивната 
промишленост – 0,3%.

През първо тримесечие 
средната работна заплата на 
наетите в областта е 462 лв., 
като това е и най-ниската за-
плата в страната. За сравнение 
най-висока е заплатата на нае-
тите в София (столица) – 1001 
лв. и областите Стара Загора 
– 784 лв. и Враца – 765 лв., 
при средна работна заплата за 
страната 731 лв.

Най-висока в област Видин 
през първо тримесечие е сред-

ната работна заплата на наети-
те в добивната промишленост 
– 1480 лв., а най-ниска – на 
наетите в административните и 
спомагателните дейности – 222 
лева.

В сравнение с предходното 
тримесечие средната заплата 
за областта е намаляла с 6,3% 
или 31 лева при средно увели-
чение  за страната с 0,6% или 
4 лева. 

В сравнение с първо три-
месечие на 2011 година пък 
наетите в област Видин са се 
увеличили с 4,3%, а средната 
заплата е нараснала с 1,8%.

емилия Лазарова

По повод 18 май, 
Международния ден на 
музеите, Регионален ис-
торически музей – Видин 
ще представи изложба-
та „История и вино” – 
от Освобождението до 
наши дни. Експозицията 
ще бъде открита на 19 
май (събота) от 11 ч. в 
крепостта „Баба Вида”, 
съобщават от музея. 

Регионалният исторически музей – Видин ще се включи и в Нощта 
на отворените врати. На 19 май видинлии ще могат безплатно да раз-
гледат експозициите в музей „Конака” и в крепостта „Баба Вида”. Те 
ще бъдат отворени за посетители до 24 ч.
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в България, а и извън 
пределите й. Други вед-
нага казват „сбогом” на 
семейство и роден край 
и отиват да дирят рабо-
та и препитание в друг 
град или друга държава. 
И това се повтаря отново 
и отново.

И няма как да ги 
спрем. Повечето родите-
ли не се и опитват, защото 
искат децата им да живе-
ят добре – ако не богато, 
то поне относително спо-
койно. Във Видин това 
е невъзможно. Защото 
дори и някой младеж все 
пак да реши да остане 
тук – а все още се нами-
рат и такива – с получа-
ването на дипломата за 
завършено средно обра-
зование той директно се 
записва в списъците на 
бюрото по труда. А там 
фигурира с години – 25% 

от регистрираните безра-
ботни младежи повече от 
12 месеца безуспешно са 
търсили работа с посред-
ничеството на бюрото. 
Младежката безработица 
в областта е около 20%. 
Същевременно 40% от 
младите хора тук нито 
работят, нито учат. Тези, 
които все пак имат ня-
каква работа (подобно 
на всички във Видинско), 
получават много често 
мизерни заплати. Младе-
жите не остават във Ви-
дин    и защото тук няма 
висше учебно заведение. 

В резултат на всичко 
това днес сме свидетели 
на демографска ката-
строфа (застаряване на 
населението с бързи тем-
пове, ниска раждаемост и 
висока смъртност). Някак 
си този термин, повтарян 
отново и отново от учени, 
политици, статистици и 
кой ли още не, вече звучи като клише. Но настъпи 

времето, когато не само 

Изпращаме бъдещето на Видин

Тържествено изпращане на абитуриенти в Белоградчик

Тържество по повод 
изпращане на 34 абитури-
енти от СОУ „Хр. Ботев”, 
се състоя в Младежкия 
дом на град Белоградчик. 
Негови гости бяха кметът 

на общината Борис Ни-
колов, Боянка Никова – 
експерт в РИО  на МОМН 
– Видин, Илияна Весели-
нова – директор Дирекция 
„Социално подпомагане” 

и учители от Начално 
училище „В. Левски”, 
много белоградчича-
ни.

В приветственото 
слово кметът Нико-
лов говори за това, че 
е традиция гимназия-
та в Белоградчик да 
подготвя много добре 
обучени и възпитани 
млади хора, а пред-
поставка за това са 
високата квалифика-
ция на преподавател-
ските кадри и много 
добрата материална 
база. „Днес, вие пое-
мате по своя самосто-

ятелен път и всичко е във 
ваши ръце, важно е да по-
емете по пътя на доброто, 
на непрекъснатата рабо-
та, защото само това може 
да ви доведе до успеха на 

вашите цели. Желая ви да 
бъдете упорити, амбици-
озни и предприемчиви, за 
да може утре, където и да 
сте да носите в сърцето си 
България и Белоградчик и 
да знаете, че ви очакваме, 
да бъдете също и достой-
ни граждани на света”, 
каза той пред дванадесе-
токласниците.

Бяха прочетени и 
поздравителни адреси от 
името на народните пред-
ставители от ПП „ГЕРБ” 
Любомила Станиславова 
и Владимир Тошев и на-
чалника на РИО на МОМН 
– Калин Нинов. Накрая 
кметът на общината по-
дари за спомен на всеки 
абитуриент сувенири от 
родния град.

Любомир 
Веселинов

Сред училищата, които във вторник 
изпратиха своите абитуриенти, бе и Гим-
назията с преподаване на чужди езици. 
Заместник-областните управители на 
област Видин Елка Георгиева и Любо-

мир Низамов и кметът на 
Видин Герго Гергов бяха 
официални гости на тър-
жественото изпращане на 
випуск 2012. Празникът 
започна в двора на учи-
лището, където се подре-
диха 100-те зрелостници 
от четирите паралелки. 

Видинският градо-
началник поздрави аби-
туриентите с успешното 
завършване на средното 
образование и им поже-
ла да продължат обу-
чението си във висши 
учебни заведения, а след 
това да се завърнат като 
млади специалисти отно-

во в родния си град. Той им заръча да 
използват не само знанията, получени 
в училище, но и да помнят житейските 
уроци, които техните преподаватели са 
им завещали.

С бели гълъби изпратиха абитуриентите от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”

Дъждът и облаците 
не помрачиха веселото 
настроени на дванадесе-
токласниците от ПГ „Проф. 
д-р Асен Златаров”, които 
във вторник отпразнуваха 

приклчюването на учени-
ческия си живот. 

На тържеството по из-
пращането на абитуриен-
тите от професионалната 
гимназия присъстваха за-

местник-областните упра-
вители Елка Георгиева и 
Любомир Низамов, както 
и Борислава Борисова, 
заместник-кметица по ху-
манитарните дейности и 

социалната политика в 
община Видин. Тя пожела 
на младите хора незабра-
вима абитуриентска ве-
чер, успех на матурите и 
на кандидат-студентските 
изпити. 

С бурни ръкопляс-
кания 150-те випускници 
бяха посрещнати от свои-
те преподаватели и прия-
тели.  Истинска изненада 
за всички бе пускането на 
два бели гълъба от първия 
випуск, които полетяха над 
празнично украсения вход 
на школото. А лошото вре-
ме не спря последвалото 
шествие на младежите, 
което тръгна от училището 
с музика и радостни въз-
гласи (често и не толкова 
цензурни) и охраняваща 
полиция се отправи към 
центъра на града.

говорим за демограф-
ската катастрофа, но 
започваме и пряко и все 
по-осезаемо да усещаме 
последиците от този про-
цес. Ние, живеещите тук. 
Но не и управляващите! 
Те все повече не хаят!!!

А искат ли, могат да 
видят тенденциите най-
напред в образователна-
та система.  Ето, в наве-
черието на 15 септември 
миналата година едва 
около 880 първолаци 
прекрачиха дверите на 
школата във Видинско 
– поредна година, в ко-
ято броят им намалява. 
Доказателство за нама-
ляващия брой деца е и 
фактът, че и самите учи-

лища също намаляват – 

сега те са 38, а 
преди няколко 
години в об-
ластта имаше 
петдесетина . 
Най-актуални-
ят пример за 
случващото се 
в системата 
на видински-
те училища са 
дебатите, ко-
ито в момента 
се водят около 
съдбата на ос-
новно училище 
„Св. Климент 
О х р и д с к и ” . 
На провелото 
се вчера (16 
май) редовно 
заседание на 

Постоянната комисия по 
Образование, наука и 
култура към ОбС – Видин 
отново бе обсъждано бъ-
дещето на школото, в ко-
ето в момента учат едва 
около стотина ученици 
и което има значителни 
дългове. Тук вариантите 
са два – или да се прис-
тъпи към закриване на 
основното училище, или 
да се търсят други ал-
тернативни варианти за 
оздравяване на образо-
вателната мрежа на град 
Видин. 

Засега изглежда, че 
повечето общински съ-
ветници, както и кметът 
Гергов и председателят 
на ОбС – Видин Пламен 
Трифонов искат да избе-
гнат закриването на шко-
лото. И може би ще успе-
ят да го спасят. Но това 
спасяване ще е само 
временно, защото какви-

то и мерки да се вземат 
за оздравяване на ви-
динската образователна 
мрежа, докато все така 
е развихрена демограф-
ската криза, тепърва още 
училища ще успяват все 
по-трудно и по-трудно да 
покриват разходите си 
заради недостиг на уче-
ници. 

Но да оставим за по-
нататък мрачните мисли 
– за тях време премного. 
А сега е времето да поже-
лаем на завършващите 
училище видински мла-
дежи сипещият се над 
града дъжд да е символ, 
че оттук насетне ще им 
върви „по вода”. И дано 
едни намерят основание 
да останат, а заминалите 
да учат някой ден също 
да се завърнат в родния 
си край. 

теОДОрА 
Макавеева

Някои зрелостници показаха 
оригинални абитуриентски при-
чески
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Загубата в Сливница остави „Бдин” във втората дивизия В последния кръг на областното 
първенство ще се реши кой 
отбор ще бъде победител за 

сезон 2011/2012

Ден на ученическото самоуправление

Предпоследният кръг 
от областното първен-
ство по футбол премина 
при интересни резултати 
и не дава отговор на въ-
проса как ще бъде под-
реждането на първите 
три отбора – лидерът Ду-
навци спечели единстве-
ната домакинска победа 
срещу Старопатица с 4:1. 
В останалите двубои по-
бедители са гостуващите 
отобри. Ето резултатите: 
Брегово – Ново село 1:7, 
Кула – Димово 1:4, Оре-
шец – Макреш 1:3, Гра-
мада – Иново 4:0.

Решителни ще бъдат 
срещите в последния 
кръг, които ще се играят 
в неделя – 20 май. Ду-
навци гостува на Брего-
во – резултатът от тази 

среща може да промени 
временното класиране 
при загуба на Дунавци и 
при победа на Грамада 
при гостуването си на 
Макреш. Тези решителни 
срещи ще бъдат ръко-
водени от най-добрите 
видински съдии, между 
които са баща и син Еней 
и Ивайло Велеви, братя-
та Змайян и Росен Куин, 
Красимир Георгиев, 
Сашо Николов, Венелин 
Георгиев, по традиция 
може би за двубоя в 
Брегово ще бъде пока-
нен съдия от Монтана. 
Вярваме, че интересните 
футболни двубои ще бъ-
дат един подобаващ фи-
нал на едно много силно 
областно първенство по 
футбол. 

класиране преди последния кръг:
1. Дунавци – 41 т., 58:6
2. Грамада – 39 т., 45:20
3. Брегово – 37 т., 51:19
4. Старопатица – 27 т., 33:26
5. Макреш – 25 т., 46:41
6. Димово – 20 т., 44:42
7. Кула – 17 т., 23:32
8. Иново – 15 т., 25:78
9. Ново село – 13 т., 23:23
10. Орешец – 12 т., 26:57

Футболен обзор: ХАрИ Яръмов

Бдинци загубиха шансовете си да играят в майсторската група и послед-
ната среща на 23 май със „Спортист” – Своге ще бъде само за престиж и... за 
публиката

Младият и амбициозен тре-
ньор Николай Нинов положи 
много усилия да изгради един 
силен отбор, но засега дебю-
тът на „Бдин” в майсторската 
група се отлага и бъдещето ос-
тава неясно

* Изпадналият вече 
от „Б” група „Сли-
внишки герой” нади-
гра с 1:0 гостуващия 
„Бдин”, с което на 
практика го лишава 
от възможността да 
участва в баражите за 
майсторската група

* Двете срещи – със 
„Септември” – Симит-
ли и със „Спортист” – 
Своге не могат да про-
менят нещата

* Бъдещето на ви-
динския футбол ос-
тава тревожно и неиз-
вестно Във футбола никой 

не е застрахован от загу-
ба. През есента 
видинските фут-
болисти победиха 
на стадион „Сла-
вия” „Сливниш-
ки герой” с 1:0, а 
сега домакините 
на новия стадион 
в малкото градче 
си върнаха със съ-
щия резултат. За 
съжаление тази 
победа с нищо не 
променя тяхното 
класиране и те 
изпадат от Запад-
ната „Б” група, но 
за нас този един-
ствен гол в нашата 
врата ни лишава и 
от последен шанс 
за участие в бара-
жите за „А” група! 
Сигурно футболи-
стите от „Героя” са 
били стимулирани 
за тази победа, 
нещо, което става 

масова практика в българ-
ския футбол и вече не е 
наказуемо.

Срещата е била рав-
ностойна, и през първата 
част видинските футболи-
сти са имали надмощие, 
но не са стигнали до гол. 
Много са пропуските, на-
правени от видинските на-
падатели през първото по-
лувреме – още в началото 
на двубоя и Явор Въндев, 
и Мартин Керчев отправят 
опасни удари към вратата 
на Минев, но до гол не се 
стига. В замяна на това 
след почивката в 55-та ми-
нута Огнян Стефанов след 
демонстративен пробив 
през плонжа на вратаря 
Кючуков отбелязва един-
ствения, но победен гол за 
домакините от „Сливнишки 
герой”. Съдията Иван Ки-
рилов използва един жълт 
картон за домакините и два 
– за гостите от Видин. Така 
след тази загуба отборите 
на „Пирин” – Гоце Делчев и 

„Спортист” – Своге остават 
единствените претенден-
ти за директно влизане в 
майсторската група или 
участие в баража. „Пирин” 
надиграва у дома „Вихрен” 
– Сандански с 2:0, а „Спор-
тист” побеждава в съсед-
но  Банско като гост с 3:0. 
Така двата отбора имат ра-
вен брой точки – по 56, но 
пиринци са с по-добра го-
лова разлика. „Бдин” вече 
остава на трето място с 47 
точки, което прави невъз-
можна някаква промяна за 
оставащите два кръга.

В събота – 19 май, на 
бдинци им предстои ново 
гостуване, този път на 
„Септември” – Симитли, 
който е на шеста позиция. 
На 23 май в междинен 
кръг е последният двубой 
със „Спортист” – Своге. 
Тъжно ще бъде на стадион 
„Г.Бенковски”, дори една 
изразителна победа не 
може да промени статук-
вото. 

„Бдин” остава в „Б” гру-
па, въпросът е дали игра-
чите ще останат, Николай 
Нинов, не се знае спонсо-
рът Димитър Герасимов и 
спортният директор Иван 

Бербатов ще продължат 
ли да помагат на „Бдин” 
към големия футбол. Тол-
кова много неизвестни, 
които само с времето ще 
разберем. 

Училищната директорка за един 
ден Виктория Красимирова

Младият педагогически съветник 
Александър Милев

На Деня на обединена Ев-
ропа (9 май) в ПГ „Проф. д-р 
Асен Златаров” в град Видин 
по традиция се проведе Ден на 
ученическото самоуправление. 
Събитието беше открито от по-

мощник-директора 
по учебна дейност 
на гимназията Цеца 
Коева, която въведе 
заместващите уче-
ници. Длъжностите 
на директор, замест-
ник-директор, учите-
ли и помощен пер-
сонал бяха заети от 
ученици от 8-ми до 
11-ти клас. Те поеха 
отговорността да се 
справят с текущите 
задачи в управлени-
ето на училището за 
един ден. В класните 
стаи учениците за-
местиха учителите. 

Виктория Кра-
симирова от 11Б 
клас беше дирек-
тор, Вяра Николае-
ва от 9В клас беше 
помощник-директор 
по административ-

но-стопанска дейност, Ина 
Илиянова от 10Б клас заема-
ше длъжността помощник-
директор по учебна дейност, 
Александър Милев от 9А клас 

беше педагогически съветник. 
За един ден бяха „назначени” 
нов главен счетоводител, сче-
товодител, охрана, работници 
поддръжка и т. н. В деня на са-
моуправлението се включиха и 
други ученици, които замест-
ваха учители.

В рамките на инициатива-
та, учениците сами участваха 
в организацията на учебния 
процес и се заеха да решават 
проблеми, свързани с учебно-
възпитателните и администра-
тивни дейности на училището.

Отговорността за органи-
зацията и провеждането на 
инициативата през тази годи-
на пое училищният клуб „Ли-
дер”, една от извънкласни-
те форми по проект “Успех”, 
BG051PO001-4.2.05 „Да напра-
вим училището привлекателно 
за младите хора”. Проектът се 
осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна про-
грама “Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансиран от Ев-
ропейския социален фонд на 
Европейския съюз. Учениците 
от клуб „Лидер” при ПГ „Проф. 

д-р Асен Златаров”- 
Видин започнаха орга-
низацията по провеж-
дането на събитието 
през април като осъ-
ществиха информа-
ционна кампания за 
провеждането на деня 
на ученическото само-
управление. 

Учениците, искащи 
да заемат различните 
длъжности, подава-
ха заявления, в които 
трябваше да изразят 
мотивите и желанието 
за участие. Подборът 
на участниците в ини-
циативата бе на кон-
курсен принцип, като 
определящата коми-
сия бе съставена от 
ученици от клуб „Ли-
дер” и учители.

Денят на учени-
ческото самоуправление при-
ключи с работна среща на 
учениците, участвали в иници-
ативата. На нея те обсъдиха 
впечатления от изтеклия ден и 
дадоха предложения за реша-

ването на проблеми, най-вече 
свързани с опазването на ма-
териалната база. 

На участниците и органи-
заторите бяха раздадени сер-
тификати.
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ет. 1, офис №4 (над банка „Пиреос”)

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

Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

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

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

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

e-mail: doktor_markova@mail.bg

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

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

Изкупуване на земеделски земи и гори

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

еДНОСтАЙНИ:
жк. “Панония”, - панел, 41 кв. м. - 17 000 лв.
жк. „Кр. Бъчваров”  - панел, 41 кв.м., ет.7/7, след ремонт - 25 000 лв.
ДВУСтАЙНИ:
жк. “Химик”, - ЕПК, 58 кв.м., ет.2 - 36 000 лв.
жк. „Гео Милев” – панел, 64 кв.м., ет.6/7 - 32 000 лв.
жк. „Съединение” – тухла, 60 кв.м., ет.3/6, с обзав., климатик - 45 000 лв.
жк. „П. Каравелов”- панел, 64 кв.м., ет.3/7 - 32 000 лв. 
жк. „Химик” – тухла, 70 кв.м., ет.3/6, гараж, с обзавеждане - 50 000 лв.
жк. „Бонония”- панел, 74 кв.м., ет.2/7, с обзавеждане -37 000 лв.
трИСтАЙНИ И четИрИСтАЙНИ:
жк. “Стамболийски”, панел, 78 кв.м., ет.4, - 39 000 лв.
жк. „Вида”- панел,78 кв.м. - 37  000 лв.
жк. „Бонония” - тухла, 120 кв.м., ет.1/5, гараж, с обзавеждане - 82 000 лв.
жк. „Христо Ботев” - тухла, 90 кв.м., ет.2/5, гараж, таванска - 75 000 лв.
жк. „Панония” - панел, 78 кв.м., ет.2/7 - 37 000 лв.
ул. „Ек. Йосиф” - тухла, 100 кв.м., ет.2/6 - 80 000 лв.
Търговски обект – ид. център, 50 кв.м., след р-т, сан. възел - 60 000 лв.
кв. “Акджамия“, къща с двор, 360 кв. м. - 36 000 лв.
ПОД НАеМ:
Двустаен в жк. “Химик” - 160 лв.
Търговско помещение, 20 кв.м., сан. възел -100 лв.

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

Гарсониери
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет. 8/8, мазе.......................................23 000 лв.
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет.6/8, мазе........................................25 000 лв.
48 кв. м... “Крум Бъчваров”, панел, ет. 8/8, мазе.............................................19 000 лв.
43 кв. м...„Строител”, панел, ет. 7/8, мазе…....................................................18 000 лв.
Двустайни
67 кв. м....“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2, вътрешен, мазе..............................35 000 лв.
76 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 3/6 , мазе.............................................39 000 лв.
64 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2/8, мазе..............................................33 000 лв.
60 кв. м...“Химик”, панел, ет. 8/8, обзаведен....................................................28 000 лв.
68 кв. м... “Химик”, тухла, ет .6/6, след ремонт................................................45 000 лв.
60 кв. м... “Химик”, тухла, ет. 5/8, преходен, мазе ..........................................38 000 лв.
60 кв.м... “Вида”, панел , ет.3/8, мазе ..............................................................32 500 лв.
60 кв.м... “Панония”, тухла , ет.2/5, мазе, обзаведен ..................................18 000 евро
76 кв.м.... “Гео Милев”, панел, ет.7/7, след ремонт, мазе ...............................35 500 лв.
76 кв.м....“Бонония”, панел , ет.2/8, с мебели, мазе ........................................35 000 лв.
80 кв.м....“Бонония”, тухла, ет.2/5, таванска, мазе, обзаведен.......................50 000 лв.
60 кв.м.... “Васил Левски”, тухла, ет. 2, мазе....................................................46 000 лв.
75 кв.м.... “Екзарх Йосиф”, тухла, ет.1, гараж, мазе.....................................35 000 евро
60 кв.м... “Панония”, панел , ет.3 /8, мазе.........................................................32 000 лв.
67 кв.м... “Съединение”, тухла, ет.2/8, мазе, гараж, тав.стая ........................52 000 лв.
Тристайни, четиристайни, мезонети
78 кв.м.... “Панония”, панел, ет.1/8, мазе.........................................................39 000 лв.
78 кв. м... “Панония”, панел, ет.7/8, мазе , след ремонт.................................35 000 лв.
78 кв. м.... “Гео Милев”, панел, ет. 1/8, мазе...................................................40 000 лв.
78 кв. м.... “Химик”, панел, ет. 5/8, мазе.......................................................…35 000 лв.
84 кв.м..... “Химик”, тухла, ет.2/2, след ремонт................................................45 000 лв.
98 кв. м...Център, тухла, ет.1/5, мазе...............................................................67 000 лв.
100 кв. м..Пазара, тухла, ет.2/5, гараж, мазе...................................................80 000 лв.
117 кв. м.. “Бонония”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе.............................................70 000 лв.
120 кв. м... “Хр. Ботев”, тухла, ет.4/5, гараж, мазе, таванска стая.................80 000 лв.
120 кв. м..“Хр. Ботев”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе, таванска стая...................70 000 лв.
120 кв. м...“Гео Милев”, тухла, ет.3/4, гараж, мазе..........................................85 000 лв.
Къщи, етажи от къщи, вилни  и селски имоти
50 кв.м.ул. „Цар Симеон Велики”, сутеренен етаж, сам.вход, след  ремонт 30 000 лв.
75 кв.м...ул. „Княз Дондуков”, самостоятелна, ет.1/1,двор 150 кв.м...............65 000 лв.
150 кв.м..с.Слана Бара,  самостоятелна,  двор 3000 кв.м..............................50 000 лв.
120 кв.м..с.Ясен, самостоятелна, двор 4100 кв.м...........................................35 000 лв.
120 кв.м..гр.Кула, ет.2,  двор 300 кв.м, лятна кухня.........................................35 000 лв.
120 кв.м...„Плиска”, тухла, ет. 2, двор 220 кв.м, ново строителство...............90 000 лв.
Изкупува земеделски земи и гори
в област Видин, община Лом, Кула, Бойница, Димово във всички землища 

бр. 38 17 - 20 май 2012 г.

ПрОДАВА 

ИМОтИ

Продавам къща в с. 

Търговище; тел.: 0898 901 

122

Продавам без посред-

ник парцел в регулация 

– 500 кв.м, с дървено бун-

гало, ток, вода, цена 6000 

лв. и парцел в регулация 

– 1,5 дка, с лозе и овошки 

в с. Слана бара; тел.: 0897 

879 251

Продавам къща в с. 

Покрайна; тел.: 0897 856 

850

Продавам панелни гар-

сониери в к-с „Крум Бъчва-

ров” и тухлена в кв. „Кале-

то”; тел.: 0896 659 632

Продавам спешно нов 

тристаен тухлен апарта-

мент, 102 кв.м чиста площ, 

ПВЦ, блиндирана врата, 

гараж 26 кв.м; тел.: 0898 

633 302

Продавам голям ту-

хлен апартамент на края 

на града, спешно; тел.: 

0897 647 729

Продавам двустаен 

апартамент в к-с “Крум 

Бъчваров”, бл. 7, ет.5/6, дъ-

бов паркет, баня с фаянс, 

без посредник; тел.: 0898 

474 397

Продавам къща в с. 

Слана бара, с дворно мяс-

то; тел.: 0878 235 563

Продавам гарсониера 

в к-с “Васил Левски”, бл. 5; 

тел.: 0887 061 621

Продавам двустаен в 

к-с “Панония”, бл. 7, ет. 4, 

ап. 54; тел.: 0897 054 308, 

0895 300 116

Продавам спешно пар-

цел в Дунавци, 1200 кв.м, 

ограден, на асфалтирана 

улица, цена 10 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

Продавам панелни 

двустайни в блок „Яво-

ров”, к-с „Крум Бъчваров”, 

„Панония”, „Вида”,  „Гео 

Милев”, „Петко Каравелов” 

и тристаен панел в к-с „Хи-

мик”; тел.: 0896 659 632

Продавам празен пар-

цел в регулация с. Акаци-

ево, без посредник; тел.: 

690 477, 0885 323 280

Продавам тристаен 

тухлен апартамент, 107 

кв.м, с двор и място за га-

раж, топцентър; тел.: 0878 

639 452

Продавам две къщи в 

с. Покрайна – 60 и 80 кв.м, 

с дворно място 1 дка и 

селскостопански построй-

ки, цена 14 000 лв. и в с. 

Иново парцел 900 кв.м с 

ток, вода, цена 9500 лв.; 

тел.:0878 372 900

П р од а ва м  с п е ш н о 

къща с дворно място в с. 

Рупци, строена 1985 г., 

плоча, цена 25 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

Продавам къща в с. 

Жеглица, с 1 дка дворно 

място – центъра; тел.: 0882 

595 707

Продавам гарсониера, 

ет. 2 - 18 000 лв., тухлена 

- 25 000 лв., двустаен пане-

лен – 25 000 лв., двустаен 

тухлен – 35 000 лв., трис-

таен панелен – 30 000 лв., 

тристаен тухлен – 55 000 

лв., етаж от къща и къща 

с двор; тел.: 606 122, 0878 

620 610, 0887 471 218, 

0897 828 008

Продавам двустайни 

тухлени в к-с „Бонония” 

и тристайни тухлени в 

кв. „Калето”, к-с „Христо 

Ботев” и идеален център; 

тел.: 0896 659 632

Продавам магазин 35 

кв.м, ново строителство, с 

Акт 16; тел.: 0887 943 970

Продавам къща в Но-

воселци, близо до центъра, 

1 дка двор, в регулация; 

тел.: 0895 723 909

Продавам/Давам под 

наем гаражи срещу входа 

на „Винпром”; тел.: 0887 

416 017

Продавам гараж, трис-

таен апартамент и складо-

ве; тел.: 0888 622 789

Продавам търговско 

помещение – магазин, на 

ул. „Широка” (до Полици-

ята), 38 кв.м и идеални 

части, цена 80 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

Продавам/Давам под 

наем магазин до Пазара; 

тел.: 0888 795 251

Продавам из годно 

тристаен тухлен апарта-

мент; тел.: 0878 334 034

Продавам магазин на 

две нива, на търговска 

улица, и офис (възможност 

за влизане в дълг); тел.: 

0899 771 383

Продавам терен в Ново 

село, в регулация, 1,2 дка, 

с вода и до ток, цена по 

споразумение; тел.: 0889 

334 449

Продавам нова самос-

тоятелна къща, етаж от 

къща – 30 000 лв., етаж от 

къща в кв. „Калето”; тел.: 

0896 659 632

Продавам спешно на-

пълно реновирана гар-

сониера, с възможност 

за разширение (ново 

Вик, ПВЦ дограма, ла-

минат, теракот, обзаве-

дена баня), с мазе, до х-л 

„ровно”, от собственик; 

тел.: 0879 846 454

Продавам панелни гар-

сониери в к-с „Бонония”, 

„Гео Милев” и „Крум Бъчва-

ров”; тел.: 0898 633 302

Продавам апартамент 

115 кв.м в к-с „Христо Бо-

тев”; тел.: 0886 472 397

Продавам /Заменям 

втори етаж от къща в к-с 

„Плиска”, с гараж и мазе, 

без посредник; тел.: 0899 

203 325

Продавам четирис-

тайни тухлени с гаражи в 

„Христо Ботев“, кв. „Кале-

то“, к-с „Крум Бъчваров“, 

„Химик“, магазини, офиси 

и преносими павилиони – 3 

бр.; тел.: 606 122, 0878 620 

610, 0887 471 218, 0897 

828 008

П р о д а в а м 
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Д-р тома тОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

Имоти 
СтАНеВА – СтАНкОВА

тел.: 0899 864 954, 0888 257 153
         0878 864 985, 0878 940 520

www.ss1.portalimoti.com
гр.Видин, ж.к. „Съединение”, 

бл.3, партер 

Покупко-продажби  s Наеми s Консултации за 
ипотечни кредити s Земеделски земи

Отдава под наем апартаменти и къщи

Гарсониери и боксониери
кв. “Калето”, 35 кв. м., тухла, ет. 5/5, лукс, с кредит......34 000 лв.
ж.к. “Ал. Стамболийски“, 41 кв.м, ет.8/8, панел, с кредит ........... 23 000 лв.
бл. „Чавдар”, 44 кв.м, ет.4, тухла...................................35 000 лв.
Двустайни
бл. “Яворов“, 60 кв. м., ет. 3, панел............32 000 лв.
ул. “Тодор Велков”, 55 кв. м., ет. 4/4, тухла, ново стр...32 000 лв.
ж.к. “Баба Тонка”, 69 кв.м., ет. 3, панел , обзаведен.... 33 000 лв.
ж.к. “Съединение“, 58 кв.м, ет.7/8, тухла.......................33 000 лв.
кв. “Калето”, 64 кв. м., тухла, ет. 5/5, мазе, гараж с WC..50 000 лв.
ж.к. „Бонония”, 75 кв.м, ет. 2, панел, добро състояние.....20 000 евро
ж.к. „Химик”, 58 кв.м, ет. 6/8, тухла.....32 000 лв.
ж.к. „Химик”, 70 кв.м, ет. 3, тухла, с обзавеждане.........45 000 лв.
ж.к. „Химик”, ет. 9/10, тухла, отремонтиран, с кредит...46 000 лв.
ул. „Антон Страшимиров”, 60 кв.м, ет. 4, тухла, ново стр....25 000 евро
бл. 120, 77 кв.м, ет. 3, тухла, след ремонт.......48 000 лв.
ж.к. „Съединение”,  58 кв.м, ет. 2, тухла, обзаведен, супер лукс...46 000 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе...60 000 лв.
тристайни и четиристайни
ж.к. “Панония“, 78 кв. м., панел, ет.3,....................36 000 лв.
ж.к. „Строител”, 78 кв.м, панел, ет. 2, след осн. р-т....38 000 лв.
ж.к. “Вида”, 76 кв.м., панел, ет. 2, след р-т...... 40 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, ет. 1, панел....42 000 лв.
ж.к. „Бонония”, ет. 2/8, панел...46 000 лв.
ж.к „Гео Милев”, 120 кв.м, ет. 3, тухла, гараж, мазе....65 000 лв.
ж.к. „Бонония”, 100 кв.м, ет. 1, тухла, обзаведен, спешно.....65 000 лв.
ул. “Цар Симеон Велики”, 95 кв.м., ет 2, тухла, ново стр... 40 000 евро
Топ център, 120 кв.м, ет. 4/6, тухла, ново строителство, лукс...55 000 евро
къщи, етажи от къщи и вилни имоти
ул. “Дунавска”, самост., 53 кв.м, двор 110 кв. м......40 000 лв.
ул. „Владикина”, 90 кв.м, 2 етажа, 0,220 дка, ново стр...85 000 лв.
Офис в ЦГЧ, 57 кв.м....60 000 лв.
купува гараж в Янтрите

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

Северна Промишлена Зона - пътя за Ферибота

курсове по йога
за начинаещи 
и напреднали

в новооткрития специализиран салон в 
хотелския комплекс „ровно” - Видин.
Заниманията ще се провеждат всеки ден от 
понеделник до петък от 17.00 до 21.00 часа.

Справки и записвания на 
тел. 690 990 и 0878241025

апартамент в широк цен-

тър, тухла, гараж, ново 

строителство, в недовър-

шен вид – 40 000 лв.; тел.: 

0885 916 227

Продавам гараж, гар-

сониера, двустаен, триста-

ен и къща, без посредник; 

тел.: 0888 622 789

Продавам/Заменям 

магазин 35 кв.м за джип; 

тел.: 0887 943 970

П р од а ва м  с п е ш н о 

къща 60 кв.м, с допълни-

телна постройка 29 кв.м и 

дворно място 370 кв.м, к-с 

„Бонония”, цена 37 000 лв.; 

тел.: 0898 633 302

Продавам къща в с. 

Градец, след основен ре-

монт; тел.: 0897 876 438

Продавам тристаен 

тухлен, с таванска и гараж, 

до парк „Толбухин”, след 

основен ремонт; тел.: 0896 

672 942

П р од а ва м  к ъ щ а  в 

с. Иново, за ремонт, с 

двор 850 кв.м; тел.: 0882 

631 029

Продавам двустаен 

апартамент, с гараж; тел.: 

0885 043 680

Продавам /Заменям 

вила в с. Рупци; тел.: 0899 

203 325

Продавам нова самос-

тоятелна къща, етаж от 

къща – 30 000 лв., етаж от 

къща в кв. „Калето”; тел.: 

0896 659 632

кУПУВА ИМОтИ 

купувам селски къщи в 

област Видин; тел.: 094/600 

481, 0899 823 840

купувам гараж в ра-

йона на ул. „Княз Борис“ 

(кв. „Калето“); тел.: 0886 

845 175

купувам гараж в Ян-

трите; тел.: 0888 216 194

купувам изгодно и 

навсякъде земеделски 

земи; тел.: 606 122, 0878 

620 610, 0887 471 218, 

0897 828 008

купувам магазин от 30 

до 50 кв.м в центъра; тел.: 

0878 334 034

ДАВА ПОД НАеМ

Давам под наем обза-

ведена гарсониера в кв. 

“Калето”; тел.: 0878 151 

919

Давам под наем апар-

тамент (студио), 67 кв.м, 

луксозно обзаведен със 

старинна мебел, в София, 

ж.к. „Обеля” 2, на 500 м от 

метростанцията; тел.: 0889 

313 371

Давам под наем поме-

щение в центъра – 20 кв.м, 

климатик, парно, телефон, 

кабел; тел.: 0887 943 970

Давам под наем офи-

си в центъра; тел.: 0888 

622 789

Давам под наем об-

заведени и необзаведени 

гарсониери, двустайни, 

тристайни, етажи, къщи, 

офиси, магазини и бизнес 

имоти; тел.: 606 122, 0878 

620 610, 0897 828 008, 

0887 471 218

Давам под наем по-

мещение за лекарски или 

стоматологичен кабинет в 

близост до МЦ „Биомед”; 

тел.: 0898 441 393

къщи за гости, самос-

тоятелни стаи за спане и 

почивка – 15 лв. легло на 

вечер; тел.: 0899 203 325

Давам под наем дейст-

ващо заведение - 50 кв.м, 

може и за магазин, в цен-

търа на гр.Брегово (площа-

да), цена - изгодна, догова-

ряне; тел.: 0887 366 557

Давам под наем /Про-

давам къща в идеален 

център с дворно място; 

тел.: 0898 441 393

Давам под наем поме-

щение в идеален център, 

800 кв.м, с паркоместа; 

тел.: 0888 622 789

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам ярета 13-20 

кг; тел.: 0899 731 410

Продавам дигитална 

камера; тел.: 0897 255 

528

Продавам тополи, 1 

бр. торпедо и 2 бр. кал-

ници за ГАЗ 53; тел.: 0889 

571 834

Продавам еднотонен 

кантар; тел.: 094/ 603 271

Продавам фуражомел-

ка – 32 чукова; тел.: 0878 

235 563

Продавам банциг; тел.: 

0895 489 818

Продавам фуражомел-

ка със/без ел. мотор, цена 

по споразумение; тел.: 

0882 418 966, 0884 559 

818

Продавам правотоков 

електрожен Кракра е500; 

тел.: 0896 340 0469

Продавам гроздоме-

лачка – 70 лв.; тел.: 0896 

426 665

Продавам трикрилен 

гардероб; тел.: 0887 536 

603

Продавам извънбордов 

двигател за лодка „Ямаха”, 

40 к.с., с дистанционно; 

тел.: 0886 339 696

П р о д а в а м 

автоматизирано сито за 

промиване на злато „Desert 

Fox” - ново, цена 800 лв.; 

тел.: 0882 371 437

Продавам фуражомел-

ка на трифазен ток, дви-

гател 3,2 кВт/ч, цена – по 

споразумение; тел.: 0886 

638 788

Продавам чамов дър-

вен материал; тел.: 0888 

962 651

кУПУВА

купувам пет млечни 

кози; тел.: 0878 241 025

купувам туристическо 

ремарке; тел.: 0878 775 

235

купувам кантар до 100 

кг; тел.: 0889 334 449 

рАБОтА

Фирма търси серви-

тьори и бармани за ново-

открит почивен комплекс 

– атрактивно заплащане, 

100% коректност; тел.: 

0878 900 595

търся човек с отличен 

английски език, добри ко-

муникативни възможности, 

отлични умения за работа 

с компютър - добро въз-

награждение; тел.: 0898 

675 332

търся фризьорки за 

работа; тел.: 0888 622 

789

Медицинска сестра 

търси работа – гледане на 

възрастни хора; тел.: 0896 

426 665

Набирам камериерки 

с немски език за чужбина; 

тел.: 0899 881 715

Образована жена тър-

си работа – гледане на 

болен, чистене на офиси, 

домове, гледане на деца; 

тел.: 0893 921 445

УСЛУГИ 

Арматура ,  зидария, 

кофраж и покриви на ниска 

цена; тел.: 0888 097 595

Преводи и уроци по 

английски, руски и гръцки 

език; тел.: 0899 426 779

ремонт на ВиК инста-

лации; тел.: 0899 531 929, 

0895 098 228

Бърз кредит до 1200 

лв.; тел.: 0898 510 395

Шпакловка,  мазилка, 

постно и блажно боядисва-

не, фаянс, теракот – бързо, 

достъпни цени; тел.: 0882 

406 658, 0897 646 347

Строително-ремонтни 

дейности, боядисване, 

преградни стени, фаянс, 

ламинат, ВиК инсталации; 

тел.: 0898 674 203, 0889 

128 424, 0896 332 063

топлоизолация, алпи-

нист; тел.: 0897 908 386

Шпакловка, боядисва-

не, преградни стени от гип-

скартон, окачени тавани, 

теракот, фаянс, мрамор; 

тел.: 0883 493 209, 0896 

010 382

СеЛСкОСт. теХНИкА 

Продавам мотоблок с 

пълен инвентар; тел.: 0899 

588 448

АВтОМОБИЛИ 

П р о д а в а м  О п е л 

„Вектра”, 2.0, 1990 г., с га-

зова уредба, много добро 

състояние, обслужена; 

тел.: 0898 752 476

Продавам Фолксваген 

„Пасат” – комби; тел.: 0888 

622 789

ДрУГИ

Мъж на 58 години тър-

си жена за съжителство 

в село, осигурени много 

добри условия за живот; 

тел.: 0886 845 175
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Нивото на Дунав

Във връзка с 22-годишнината на 
в.               редакцията на вестника 

Обявява конкурс за рисунка
Може да участват всички до 22-го-

дишна възраст. Носете творбите си на 
Празника на в.            на 23 май в 17.00 
часа пред Паметника на видинските вес-
тникари.

Комисия от утвърдени видински ху-
дожници ще отличи най-добрите, които 
ще получат от вестника ПризнаНИЕ и 
публикуване.

рисувайте! 
Донесете 

рисунките си!

При км 790,20  
- Видин нивото на 
Дунав е 388 см., 
повишение с 23 
см.  

При км 833,60 
- Ново село -  344 

см., повишение с 11 см. 
Температурата на водата – 18,4°C.

„Ex nihilo” – глобална изложба

Наше момче стана първи подгласник на новия „Мистър България”

Овен Не е изключено да из-
питате емоционални затруднения, по-
ради които да се изолирате от другите. 
Най-вероятно те ще са продиктувани 
от неуспехи или неясноти в работата, 
свързани с ваши професионални на-
дежди. Липсва ви настроение.

телец  Трудно се съсредоточава-
те, мислите ви се разпиляват, действа-
те доста прибързано. Постоянно ви се 
струва, че изоставате от графика си и 
нещата около вас са извън вашия кон-
трол. Вместо да ви амбицира, това със-
тояние по-често ви докарва досада.

Близнаци Всичко около вас 
търпи промяна. Чудите се дали това е 
предизвикано от реално изменение на 
обстоятелствата, или просто сте си на-
ложили да гледате на нещата от друг 
ъгъл. Смело можете да чертаете голе-
ми и далечни планове.

рак Ще очаквате със затаен дъх 
въпросите, от които зависи матери-
алната ви стабилност. Интуицията ви 
подсказва, че от вас ще очаква повече, 
отколкото можете да дадете. Ако имате 
добро социално положение, пазете се 
от непредпазливи изказвания.

Лъв Смекчете прословутата си 
амбициозност - звездите не ви дават из-
цяло своята подкрепа. Имате качества, 
които другите не притежават, и набле-
гнете на тях. Най-полезни в служебен 
аспект ще са енергичността и предпри-
емчивостта.

Дева Лесно ще възприемате 
новите идеи и предизвикателства и ще 
ви се открие пълна възможност за реа-
лизация. Всичко около вас ще бъде за-
редено сякаш с ентусиазъм и импулс. Не 
бива обаче да избързвате и дори и да не 
искате, проявявайте повече търпение.

Везни С успешен резултат ще 
са покупко-продажбите на недвижим 
имот или всякакъв вид инвестиции в 
потреби за дома ви. Опитайте се да не 
искате повече, отколкото можете да да-
дете. Планирайте внимателно предсто-
ящо далечно пътуване.

Скорпион   На мнозина ще се на-
ложи да променят до известна степен 
светогледа и досегашните си предста-
ви. Опитайте се да смените стила си 
на работа, особено ако от тези дейст-
вия можете да спечелите. Развивайте 
интуицията, която ще ви е от полза.

Стрелец Тези от вас, които 
правят покупко-продажби или проя-
вяват каквито и да било финансови 
инициативи, ще трябва да внимават. 
Опитайте се да използвате умението 
да сте на правилното място в точния 
момент.

козирог Мнозина от зна-
ка ще имат възможност да утвърдят 
своите принципи и стил на работа, 
което със сигурност ще ги постави с 
едни гърди напред от заобикалящите. 
Трябва да се премахнат затруднения 
от битов характер.

Водолей Мнозина от вас ще 
получат интересно предложение за 
работа. За всички изключително ва-
жно ще е да използват силните страни 
от възникнала ситуация в професио-
налната сфера. Обмислете внимател-
но отправените ви предложения.

риби При условие че дейст-
вате разумно и сте умерени в иници-
ативите в професионалната сфера, 
спокойно можете да се надявате на 
стабилност. Възможно е да ви хрум-
нат нови идеи, които успешно да мо-
жете да осъществите. 

Слънцето над Видин изгрява в 5:59 
ч. и залязва в 20:52 ч.

Фаза на Луната: Намаляващ полуме-
сец

Най-красивият българин за 2012 г. се 
оказа студентът по счетоводство Мартин 
Иванов от София (на сн. в средата). Той 
победи останалите 23-ма претенденти 
за титлата „Мистър България" и си из-
воюва правото да представя страната 
ни на международния конкурс "Мистър 
Свят". Първи подгласник стана 18-го-
дишният видинлия Владимир Енчев, 
който привлече вниманието на оцени-
телите с европейското си излъчване и 

буйна къдрава коса (отляво, с номер 24). 
На третото място остана 20-годишният 
шуменец Ивайло Андонов, който учи 
Икономика, също в УНСС.

В началото на септември 2011 г. то-
гава 17-годишният видинлия спечели 
и титлата „Мистър Видин 2011”. На ор-
ганизирания от агенцията за модели „X 
Models Group” конкурс той победи оста-
налите седем претенденти.

Чавдар Петров е добре познат на 
видинската публика художник

Богдан Александров представя свои 
картини от поредицата „Шум”

Михаил Петков за пръв път излага 
свои творби пред публика

Гордън Картър прехвърля „мост” 
между Новия и Стария континент

Във вторник изложбата 
„Ex nihilo”, с която започва от-
белязването на 50-годишни-
ната от създаването на гале-
рия „Никола Петков” - Видин, 
отвори врати за посетители. 
Както в. „НИЕ” писа, в излож-
бата са представени творби 
на четирима автори – Гордън 
Картър, Михаил Петков, Ча-

вдар Петров и 
Богдан Алексан-
дров. Видински-
те любители на 
художествено-
то изкуство ще 
могат да раз-
гледат експо-
зицията до 15 
юни, а дошлите 
на първия ден 
(15 май) имаха 
възможност и 
да поговорят с 
творците.

Самото от-
криване на експозицията бе 
излъчено в Интернет. „Ин-
тернет е много добро сред-
ство да успееш да достигнеш 
възможно най-много хора. И 
въпреки че сега сме във Ви-
дин, ние можем, посредствум 
него, да стигнем до възможно 
най-много хора без значение 

къде се нами-
раме ние и къде 
са те. По този 
начин предста-
вяме изложба-
та „Ex nihilo” в 
галерията във 
Видин, но чрез 
интернет това е 
и една глобална 
изложба”, отбе-
лязва Гордън 
Картър.

„Тази из-
ложба е доста 

по-различна от 
всичко, което до-
сега е правено 
като концепция 
и представяно 
пред видинска 
публика. Пред-
ставени са авто-
ри, които дават 
една представа 
за това, което в 
момента е като 
тенденция в 
съвременното 
изкуство”, казва 
Чавдар Петров, 
творец с много изложби зад 
гърба си. „Работата, която 
представям, е компютърна 
графика – дигитален печат. 
Това е нещо относително ново 
като техника и начин на изра-
зяване в България”, обяснява 
в тази връзка най-младият от 
представяните творци Михаил 
Петков.

„След като 
работите бяха 
а р а н ж и р а н и 
по стените ме 
впечатли колко 
добре могат да 
влязат в съз-
вучие творби 
на автори от 
различни по-
коления. 50-го-
дишнината на 
галерията беше 
това, което ни 

събра – преди 50 години хора 
с възрожденски заряд са съз-
дали тази галерия. Това е едно 
постижение, което ние на вся-
ка цена желаем да запазим и 
винаги оттук да излизат добри 
послания – това всъщност е и 
мисията на галерията”, казва 
в заключение Богдан Алек-
сандров. 


