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Ще изграждат приоритетно пътя Видин – София... ама друг път!
бр. 39 21 - 22 май 2012 г.

10 км готов асфалтов път над димово обрасва 20 години

Парцеларните планове на двата проекта: 
вляво планът, изготвен през 1980 г. и съобраз-
но който е започнато строителството на 
пътя; долу планът от 2000 г., който предвиж-
да ново отчуждаване на над 400 дка

Решението по въздействието върху околната 
среда от октомври 1996 г., което  разрешава: „ре-
ализирането на проект за обект „Път I-1/Е-79 Ди-
мово – Бела – Ружинци от км 30+593 до км 50+943”, 
включително прилежащите пътни възли и откло-
нения с инвеститор ГУП – София”

Единственият участък от ремонтната програма на 
Тройната коалиция, който не е изпълнен

„От тук пътят трябва да заобиколи Димово, излиза над 
Бела и продължава към Орешец и Ружинци”, обяснява инж. 
Иван Спасов

Недовършеният път Е-79 над с. Бела пресича пътя, който години наред 
го замества.

Продължава от 
миналия брой

 „Новият проект на 
пътя не повтаря точно 
следата на стария – са-
мото начало на пътя във 
втория проект е измес-
тено на стотина метра 
от началната точка на 
стария и вече се минава 
не през отдавна отчужде-
ните земи, а през сгради. 
Причината е техническа 
грешка – като ориентир 
ние сме взели един во-
досток - на това място 
са два водостока - а при 
втория проект взимат за 
начало другия. Поради 
тази грешка цялото трасе 
се измества – влиза през 
ниви, но освен ниви по 
този начин се отчуждава 
и асфалт. Затова и този 
проект не се изпълни”, 
разказва инж. Иван Спа-
сов, участник в изготвяне-
то на проекта през 1983 
г. „Вместо да седнат и да 
актуализират стария, пра-

вят нов проект. По пър-
вия всичко е отчуждено, 
платено и е забравено. 
Строително-монтажните 
работи на обекта по този 
проект, изпълнени преди 
да бъде замразен през 

1991 г. възлизат на 1 794 
289 лева. А през 2000 г. 
се прави новият проект, 
който засяга частни имо-
ти – 400 дка по цялото 
трасе трябва наново да 
се отчуждават”, допълва 
той.

Отклонението не е 
голямо, но е достатъчно. 
Заради грешката втори-
ят парцеларен план не 
съвпада с резервирания 
вече през 90-те години 
сервитут в плановете за 
земеразделяне в земли-
щата на общините Ди-
мово и Ружинци, както и 
на изпълнените участъ-
ци на пътя през периода 
1987 – 1991 г. По време 
на всичко това, че и в по-
следствие, текат от време 
на време преписки меж-
ду различни институции 
(които междувременно 
сменят по няколко пъти 
и своите имена, и своите 
директори), отправят се 
искания за информация 
и справки (отговорите на 
част от които се чакат с 

години), а пътят все така 
го няма. През тези десе-
тилетия гората отново 
израства и надвисва над 
или покрива значителна 
част от направеното през 

80-те години на миналия 
век. В крайна сметка 

от два проекта до 
ден днешен не започва 
да се изпълнява нито 
един, 

независимо от об-
щественото настояване. 

Опит да се възста-
новят работите по пътя, 
правят през управление-
то на Тройната коалиция 
депутатът Михаил Миков 
и областният управител 
Кръстьо Спасов. Активно 
се включва като консул-
тант и Иван Спасов. По 
техен натиск финансира-
не се търси от оператив-
ните европейски програ-
ми, кохезионния фонд и 
други подобни източници 
тъй като е отпаднало фи-
нансирането от предпри-
съединителни фондове. 

На практика трябва 
да се свърши не много 
- има прединвестицион-
но проучване, проект, не 
само идеен, също има, 
дори два проекта, да не 
говорим, че има и изпъл-

нена част от 
проекта. Тряб-
ва само про-
ект, по който е 
отхвърлена ра-
бота, да бъде 
п р е г л е д а н 
дали има не-
съответствия 
с изискванията 
на Правила и 
норми за про-
ектиране 2000 
и ако се откри-
ят – да бъде 
актуализиран. 

Но няма 
ч и н о в н и ч е -
ско и особе-
но министер-
ско желание 
- тогавашният 
министър на 
т р а н с п о р т а 
М у т а ф ч и е в 
само обеща-

ва, ала така и не разпо-
режда категорично да се 
стори единствено необхо-
димото – да се изработи 
тръжна документация. И 
обектът да се включи с 
останалите за финанси-
ране и изпълнение. Вре-
ме за това има цели три 
месеца.  Затова тръжната 
документация става гото-
ва едва след 3 години. 

Така, ако погледнем 
картата с проектите на 
Тройната коалиция, които 
трябваше да се изпълнят 
до 2013 г. по различни 
програми, финансирани 
от ЕС, единственото, ко-
ето не е направено и е 
отложено във времето, 
е тази язва – пътят Е-79 
Димово – Бела - Ружинци! 
Може би защото в навече-
рието на президентските 
избори през 2006 г. без да 
е предвидено, без предва-

рително планиране и без 
търг набързо (без израв-
няване на пътя) бе уда-
рен един пласт асфалт 
на отсечката от Бела до 
Ружинци – старият път 
„тапа”, който минава през 
четири села и не отговаря 
на изискванията за този 
клас пътища.  

Правителството на 
ГЕРБ наследява в бю-
джета за 2007 г. известна 
сума за извършване на 
несвършените дейности 
от предходния кабинет. 
Но решава, че има по-ва-
жни неща в пътното стро-
ителство на България 
– магистралите. Незави-
симо от това на свой ред 
поредните управляващи 
вече 3 години не спират 

да обещават бързата на-
правата на пътя (дори 
заговориха за вариант от 
скоростен четирилентов 
път), но и безпардонно да 
отлагат всякаква дейност 
по този въпрос. 

Всъщност в началото 
на годината, при  висше-
чайшето си премиерско 
посещение в нашия край, 
за да резне лентата на от-
давна завършената пътна 
отсечка до с. Арчар, Бо-
рисов, заяви: „За да дой-
де някой при вас, първо 
трябва да има път”. 

и отхвръкна с вър-
толета си нанякъде. 

екип на 
«ние»
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Ще огрее ли слънце и на видинското летище?

Летище Видин На видинското 
летище – дрифт 

състезание 
Малко повече от месец, 

след като се проведе първи 
кръг от дрифт шампионата, 
дойде редът на най-бързото и 
атрактивно трасе, конфигури-
рано досега за дрифт в Бълга-
рия. Мястото бе летището край 
град Видин, а скоростта в пър-
вия завой надхвърли 130 км/ч. 
На 19 и 20 май дрифтъри от 
цяла България премериха сили 
в едно ново предизвикателство 
за тях. Ново, защото до сега 
мероприятията в България се 
провеждаха на доста по-бавни 
и спънати трасета, скоростта 
на които рядко надвишаваше 
50-60 км/ч. 

В съботния ден - 19 май, на 
2-ри кръг от шампионата ROTA 
DCB Series, дрифтърите напра-
виха обиколка с автомобилите 
си в град Видин. За целта Об-
щина Видин бе осигурила по-
лицейски ескорт на пилотите от 
летището до центъра на града, 
където участниците спряха ко-
лите си при площад “Бдинци”. 
След приветствие от кмета на 
общината Герго Гергов, всеки 
пилот представи себе си с крат-
ко шоу, а в един от автомобили-
те се качи и кметът Гергов.

Самото дрифт състезание 
стартира в 13-тия час на другия 
ден – неделя под благосклон-
ния поглед на областния упра-
вител Цветан Асенов.

Днес летище „Видин” 

Днес летище „Ви-
дин” е познато по све-
та от многобройни-
те видеоклипчета в 
интернет като висо-
коскоростна писта за 
автомобилни и мото-
циклетни гонки (сним-
ката долу). Ето как го 
описва в глобалната 
мрежа гражданин:

„Сградовият фонд 
е в окаяно състояние. 
Контролната кула 
стои изправена като 
паметник (снимката 
горе). Няма кабели, вра- ти, подове, плоч-

ки ... всичко е 
откраднато, 
няма ги и ло-
калното парно, 
нито тръбите 
... абе минало 
е торнадо от 
там. Но освен 
писта друго 
няма. 

Дано дойде 
някой инвес-
титор и взе-

ме тази концесия, но 
лично аз не вярвам да 
стане. Има работещо 
международно летище 
в Крайова, на 100 км. 
Дори ми е по-близо от 
софииското.

Ей за това нито 
Търговище, нито Шу-
мен, нито Русе, нито 
Видин, нито Горна 
Оряховица ще видят 
концесионер скоро вре-
ме”.

В началото на 70-те 
години на миналия век на 6 
км от Видин (до с. Иново) 
е изградено гражданско ле-
тище с дължина на писта-
та 2060 м и ширина 40 м. 
Имотът е с площ 153 841 
кв.м, включващ, освен пис-
тата, сгради и 
прилежащ терен 
за обслужване 
функциите на 
аеропорта.

От 90-те 
години то не 
ф у н к ц и о н и р а . 
С р а в н и т е л н о 
запазената ин-
фраструктура и 
някои техниче-
ски съоръжения 
към летището 
представляват 
сериозен актив 
за неговото бъ-
дещо възстано-
вяване. Проблем 
обаче създава 
реституиране-
то на част от 
земите на лети-
щето.

О б щ е с т в е -
ното настоява-
не и проявилият 
се интерес към 
летище “Видин” 
карат през 2006 
г. тогавашния 
областен упра-
вител Кръстьо 
Спасов да поиска 
от министъра 

на транспорта Петър Му-
тафчиев да внесе в Минис-
терския съвет предложение 
за предоставяне летището 
на концесия. Поводът за 
поисканото съдействие са 
конкретните инвестицион-
ни намерения, заявени от 

български и чуждестранни 
фирми. Дейността на ле-
тището се свързва и с на-
мерението за включване на 
летателни дисциплини в уч-
редения тогава ЕвроШвай-
царски университет. През 
2007 г., с оглед проявения 

инвеститорски интерес 
американски и немски пред-
приемачи, са предприети 
действия за проучване на 
възможностите за възста-
новяване функционирането 
на летището като лета-
телна площадка за самоле-

ти с тегло до 5700 кг. 
и 19 места. Има пред-
ложения, наред с въз-
становяването на ле-
тателната дейност, 
летището бъде цен-
тър по парашутизъм, 
на него да се приемат 
попаднали в бедствие 
самолети, аварийни 
групи на Гражданска за-
щита, медицински са-
молети, хеликоптери 
за бърза помощ и др. 

Осъществяването 
на идеята за възста-
новяване дейността на 
летището чрез отда-
ването му на концесия 
продължава областни-
ят управител на Видин 
Пламен Стефанов. Оч-
акванията са към аеро-
парта да бъде проявен 
германски инвести-
торски интерес, след 
което да стартират 
официалните проце-
дури за сключване на 
концесионен договор. 
Инициативата сега се 
продължава от област-
ния управител Цветан 
Асенов.

При Видин се кръстосват 
трансевропейските коридор № 
4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага – 
Виена/Братислава – Будапеща - 
Крайова – Видин – София -Солун/
Пловдив - Истанбул и коридор № 
7 р. Дунав (Рейн – Майн - Дунав). 

Ро-ро терминалът на СОМАТ 
и особено мостът Видин-Ка-
лафат ще играят ключово зна-

чение за бъдещото развитие 
на цялата Югоизточна транс-
портна ос на Европа и на Транс-
европейската транспортна 
мрежа с възможностите, кои-
то предоставя комбинираният 
транспорт и прехвърлянето на 
определени обеми трафик от 
вода на шосе и от шосе на же-
лезница.

Регионалните летища в България, които 
отдавна или по-отскоро не приемат самолети, 
са: „Видин” (до с. Иново), „Силистра” (до с. Пол-
ковник Ламбриново) „Петрич” (до с. Кърналово) 
„Раковски” (до Стряма), „Русе” (до Щръклево) 
”Стара Загора” и „Търговище”. 

Това, което години наред се опит-
ваме да постигнем във Видин, вече 
е официална европейска политика 
- еС подкрепя малките летища, като 

двигатели на регионален растеж 
Политиката на ЕС в 

областта на авиацията 
трябва да обърне специ-
ално внимание на нужди-
те на регионалните лети-
ща, се казва в резолюция, 
приета преди няколко 
дни от Европейския пар-
ламент. Техният потенци-
ал за засилване на реги-

оналното икономическо 
развитие и намаляване 
на претовареността на 
големите летища може 
да бъде освободен по-
средством включването 
им в Трансевропейски-
те транспортни мрежи 
(TEN-T), според депута-

тите.
Ето че над това, което 

години наред безуспешно 
се стремим да постигнем 
във Видин, вече има по-
кровителствено крило. В 
резолюцията се подчер-
тават същите доводи, 
които изтъкваме тук в 
настояванията за възоб-

новяване дейността на 
летище „Видин”: „Реги-
оналните летища са от 
жизненоважно значение 
за териториалното сбли-
жаване и за социалното 
и икономическото раз-
витие. Те привличат нов 
бизнес и предлагат въз-

можности за регионален 
туризъм, както и за спе-
циализиран транспорт на 
стоки”. 

Изглежда обаче 
действителността е теж-
ка не само във Видин, 
не само в България, а 
по цяла Европа. Защото  
докладчикът от Обедине-

но кралство Филип Брад-
борн отбелязва, че кри-
зата почти навсякъде е 
засегнала сериозно реги-
оналните летища, вслед-
ствие на което: „Тяхната 
неконкурентоспособност 
в момента води до по го-
ляма консолидация меж-
ду основните летища и 
авиокомпании, като ре-
зултатът е по малък из-
бор и по високи цени за 
клиентите“.

„Трябва да се проти-
вопоставим на явлението 
посредством премахва-
не на икономическите 
бариери и по-добро де-
финиране на ролята на 
регионалните летища в 
транспортната мрежа“, 

заявява Брадборн по 
време на дискусията в 
Европарламента и призо-
ва ЕК да ускори работата 
по инициативата „Единно 
европейско небе“ и по 
създаването на транс-
портна мрежа, която да 
помогне регионалните 
летища да облекчат от 
трафик пренатоварените 
основни летища.

Забележете още 
нещо, което сякаш евро-

депутатите визират точно 
Видин! Те са убедени, че 
интегрирането на реги-
онални летища в TEN-T 
ще създаде стимули за 
частно финансиране и 
ще насърчи държавите 
членки да инвестират в 
по добри наземни връз-
ки, особено по отноше-
ние на високоскоростни-
те влакове. Ето поводът 
да не се отлага от бъл-
гарското правителство 
високоскоростната же-
лезница Видин – София 
за неопределено време! 
Ето надеждата, че Видин 
ще върне възможностите 
си на център на Балкани-
те, съсредоточил в себе 
си всички видове транс-
порт: пътен, железопъ-
тен, речен и въздушен! 
Това предоставя изклю-
чително добри възмож-
ности за развитието на 
интермодален транспорт 
и утвърждаването на гра-
да като транспортно и 
логистично средище!

Страницата подгот-
ви ВлАдиМиР Савов
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Областният управител разгледа 
изложбата в художествената галерия 

на основание чл.15 от Закона за държавния служител
Обявява едно свободно работно място за длъжността: 
Главен експерт “Ревизии и принудително изпълнение” 

в отдел „Местни данъци и такси”, 
дирекция „Финансово- стопанска дейност”.

Минималните и специфични изисквания, предвидени в норма-
тивните актове за заемане на длъжността са: 

- минимална образователна степен, необходима за заемане на 
длъжността – образование: висше, минимална степен: ”бакалавър”;

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: 
икономика;

- минимален ранг за заемане на длъжността - ІV младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 го-

дини;
 
необходимите документи, които следва да бъдат представени 

от кандидатите са: 
- Писмено заявление (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от Наредба-

та за провеждане на конкурси за държавни служители;
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на кон-

курси за държавни служители;
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на про-

фесионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
 
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристи-

ка: 
Извършва ревизии съгласно утвърдените процедури и инструкции и 

съобразно данъчното законодателство.  Изготвя отчети, справки, стано-
вища и доклади за извършените ревизии и проверки. Изпълнява и дру-
ги задължения, възложени му от ръководството в рамките на неговата 
компетентност.

начин за оценяване на кандидатите:
- Подбор по документи
- Интервю

Минимална заплата за длъжността - 343 лв. 

Място и срок за подаване на документите за участие: 
Документите следва да бъдат представени в 7 /седем/ дневен срок 

от деня на публикуване на обявата в местния  ежедневник, на интернет 
сайта на Община Видин –www.vidin.bg и на информационите табла в 
сградата на Общинска администрация Видин, на адрес: гр. Видин, пл. 
„Бдинци” № 2, в сектор „Деловодство” на Центъра за информация и ус-
луги на граждани на община Видин, всеки работен ден от 08:30 ч. до 
17:00 ч.

ГеРГО ГеРГОВ
кмет на община Видин 

Осъдиха бивш затворник  на 10 години затвор за отвличане на 16-годишна  и искане на откуп 2000 лв.

Областният управител 
на Видин Цветан Асенов 
и заместничката му Елка 
Георгиева разгледаха из-
ложбата „Ex nihilo”, която е 
подредена в художествена 
галерия „Никола Петров” 
във Видин. „Екс нихило” 
е фраза на латински, ко-
ято буквално означава 
"от нищото” и най-често 
се използва във връзка с 
концепцията за творене, 

което започва от нулата. 
В залата на галерията са 
подредени 60 картини – 
живопис и графика, дело 
на Чавдар Петров, Богдан 
Александров, Гордън Кар-
тър (живопис) и Михаил 
Петков, който прави дебют 
със своите графики. Про-
изведенията на авторите 
са участвали в редица из-
ложби в страната. До 15 
юни видинлии ще могат 

да разгледат експонирани-
те творби в художествена 
галерия „Никола Петров” 
– гр. Видин. Експозицията 
е първата от цял цикъл, 
подготвен в чест на 50-го-
дишнината на видинската 
културна институция, коя-
то честваме тази година.

по съобщение на 
областната пресслужба

ИСТРОРИИТЕ

40-годишният  ром Милчо се оказал и извършител 
на изнасилване и на друго непълнолетно момиче

  Видинският окръжен 
съд осъди на 10 години 
затвор и да заплати  10 
000 лева за нанесени не-
имуществени вреди  40-го-
дишения Милчо Каменов 
Донков от Белоградчик. 
Съдът го призна за вино-

вен в това, че на 15 февру-
ари мъжът е отвлякъл 16-
годишната Кристияна В. 
от Белоградчик  и поискал  
2000 лв. откуп от родите-
лите й. Милчо Каменов е  
осъждан, с богато крими-
нално досие и  7 присъди 

за кражби и присвоявания 
на МПС. Преди 5-6 години 
е лежал в затвора с присъ-
да за кражби и след изти-
чането й е на свобода.  

Присъдата може да 
бъде обжалвана в 15 дне-
вен срок пред Софийски 

апелативен съд.
По време на делото, 

което се  гледа по съкра-
тената процедура, стана 
ясно, че Каменов е  отвля-
къл не навършилата то-
гава 16 години Кристияна  
В., бил е въоръжен с нож 
и я отвлякъл  с користна 
цел. Мъжът е поискал от-
куп в размер на 2000 лв., 
от които е получил сумата 
от 350 лв. и бил отнел мо-
билния й телефон на стой-
ност 155 лв.  Обвиняемият 
се е признал за виновен и 
затова делото бе гледано 
по съкратената процедура, 
каза председателят на съ-
дебния състав съдия Илия 

Илиев. 
Срещу осъдения за 

въоръжено отвличане и 
искане на откуп Милчо Ка-
менов има заведено още 
едно досъдебно производ-
ство за изнасилване на не-

пълнолетно момиче, това 
дело още не е насрочено 
в съда.

Това е първото дело 
за въоръжено отвличане 
и откуп, което се гледа във 
Видинския окръжен съд.

40-годишният  ром, жи-
тел на квартал „Карловица” 
в Белоградчик Милчо Донков  
отвлякъл  15–годишното тога-
ва момиче Кристияна в сту-
дената февруарска нощ око-
ло 01:30 часа в Белоградчик, 
когато момичето излизало от 
местна дискотека. Заплашил 
я с нож и поискал откуп за нея 
от 2000 лева.

Мъжът е бил задържан 
часове след подаване на сиг-
нала за отвличане в момента 
на получаване на част от по-
искания откуп. Извършителят 
на отвличането се оказал 
стар познайник на полицията 
и извършител на изнасилва-
не на непълнотено момиче, 
станало  на 11 февруари в 
Белоградчик.  По горещите 
следи тогава полициаите от  
РПУ- Белоградчик тръгнали 
след получено съобщение от 
35-годишен жител на града, 
че неизвестно лице отвлякло 
15-годишната му дъщеря и е 
поискало откуп за нея в раз-
мер на 2000 лева. Полицаи-
те уточниха, че по телефона 
на родителите на момичето 
се обадил не Милчо, а друг 
негов авер. В телефонното 

обаждане било посочено 
мястото – улица в град 
Белоградчик , където да 

се предадат  парите и моми-
чето да бъде върнато, разка-
заха още от полицията.

Момичето е било отвле-
чено на излизане от местна 
дискотека от циганина в сту-
даната мразовита нощ час и 
половина след полунощ на 15 
февруари. Родителите сигна-
лизирали в полицията и било 
организирано задържането 
на похитителя. На срещата, 
само с 350 лева, отишъл член 
на семейството на отвлече-
ното момиче. Семейството 
имало само толкова пари в 
наличност. В тъмната нощ 
да вземе откупа пристигнал 
похитителят Милчо, заедно с 
15-годишната отвлечена де-
войка. Взел парите и пуснал 
момичето. Когато си тръгнал 
доволен с получените пари, 
макар и много по-малко от ис-
кания откуп бил задържан от 
униформените и белезниците 
щракнали.

При  задържането от 
мъжа изпаднали 7 банкноти 
по 50 лева, нож и шапка. При 
личния обиск на задържания 
е намерен мобилният теле-
фон на момичето. В хода на 
разследването по случая е 

установено, че отвличането 
на непълнолетната станало 
на излизане от дискотека в 
града, след като е заплашил 
с  нож и взел  мобилния й 
телефон. Според полицаите   
похитителят не е направил 
нищо на момичето, и то се 
отървало само с голяма уп-
лаха. В хода на работата по 
случая е установено, че Мил-
чо е извършител на още едно 
престъпление – изнасилване 
на друго непълнолетно моми-
че. На 11 февруари т.г. в 18:30 
часа в РУП - Белоградчик е 
заведена преписка във връз-
ка с получен сигнал от 36-го-
дишна жителка на с.Долни 
Лом, общ.Чупрене, затова, че 
около 03:30 часа на същата 
дата 15-годишната й дъщеря 
била изнасилена от неизвест-
но лице. Момичето е било на 
гости при свои приятелки в 
Белоградчик и тръгнала ве-
черта да си ходи. На улицата 
я причакал Милчо, заплашил 
я и със сила я изнасил на ули-
цата в студа.

Пред разследващите 
Милчо обяснил действията 
си с това, че му трябвали 
пари. Момичета избирал на 
случаен принцип.

ГАлЯ пеТРОВА, 
сн. авторът
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Ще се завърне ли за трети път автомобилното рали „Вида”

О Б Я В А
УникРедиТ БУлБАнк Ад 

обявява търг с тайно наддаване 
за продажба по реда на ЗОЗ /Закон за 

особените залози/ на:

„Минимелница - мелничен комплекс", 
находяща се в гр. Брегово, обл. Видин.

За информация и запознаване с условията за 
провеждане на търга: УниКредит Булбанк АД,  гр. 
Видин, ул. "Цар Симеон" №3, Будинка Герасимова, 
МКК: 094/690 211.

на 23 май 2012 г. се навършват 
40 дни от смъртта на

Венелин пинТОВ
*13.10.1040           +14.04.2012

Напусна ни една голяма личност. Той ще оста-
не да живее в нашите мисли. 

Венелин Пинтов, високо интелигентен, със со-
циална позиция към гражданите и силна любов към 
града. Благодарение на неговия професионализъм, 
желание за напредък и аналитични способности, 
ние ще го запомним като създател на служба „Си-
гнално-охранителна техника” към ОД на МВР, Ви-
дин, за която е отдал над 30 години от своя живот 
като началник на този сектор. Неговите патенти и 
разработки в областта на сигнално-охранителната 
техника са му помогнали да получи най-висока по-
чит в цялата страна. 

След основаването на ЕвроШвейцарски тех-
нически университет ние много бързо разпознахме 
неговите качества и като член на Управителния 
съвет на ЕШТУ, той се бореше за интересите на 
неговия град. Това беше неговата най-висока цел 
- Видин да стане университетски град и с това да 
даде на гражданите дългосрочни и ориентирани 
към бъдещето цели. Неговата борба с политици и 
институции е прекъсната. Но наше задължение е 
сега, в името на неговия дух да изпълним неговите 
желания и да продължим да се борим, за да се по-
стигнат целите. 

Нека всички, които го познават, в този ден да си 
спомнят за неговата скромност и всеотдайност.

проф. Волфганг кюнел,
председател на Сдружение евроШвейцар-

ски технически университет - Видин

22 май 2010 г. – навигаторът Янаки Янакиев и класният 
автопилот Димитър Илиев за трети път победители в 
рали „Вида”. И сега този тандем побеждава в националните 
и международни ралита (снимката най-горе)

На долната снимка: Послeдна изява на телевизионния 
коментатор и бивш автомобилен състезател Ричард Груев 
в пряко включване по БНТ

* Последният старт 
през май 2010 г., последни-
ят победител Димитър 
Илиев с три титли от че-
тирите състезания.

* Видинските пилоти 
Ани Ванков, Крум Крумов и 
Васко Василев се състеза-
ват в Криводол

На 22 май 2010 г. 
следобед на многолюд-
ния площад „Бдинци” 
бяха наградени побе-
дителите в рали „Вида” 
и тържествено бе спус-
нат флагът на шампи-
оната. На почетната 
стълбичка застанаха 
големият български ав-
томобилен ас Димитър 
Илиев с неизменния си 
навигатор Янаки Яна-
киев – за трети път те 
станаха шампиони на 
рали „Вида” с Шкода 
„Фабия”. В четирите 
старта на възобнове-
ното рали „Вида” те 
спечелиха три победи, 
отстъпиха само пред-
ното издание на рали-
то, когато победител 
бе Крум Дончев с авто-
мобил Пежо 207.

Националната та-
левизия направи ди-
ректни включвания на 
няколко етапа от рали-
то край Орешец и ес-
такадата в парк „Нора 
Пизанти”, интервютата 
на автомобилния със-
тезател и коментатор 
Ричард Труев бяха 
едни от последните в 
неговата многогодиш-
на кариера. Той бе 
един от рицарите на 
автомобилния спорт – 
помним го като един от 
първите участници в 
рали „Вида” със своята 
Шкода 105, след това 
като коментатор на ав-
томобилните ралита 
и Формула 1 в БНТ и 
телевизия „Рино”, ми-
налата година той по-
чина по време на рали 
„Русе” на 64-годишна 
възраст.

Международното 

рали „Вида” 
бе едно от 
н а й - а в т о -
р и т е т н и т е 
състезания 
в България 
след рали 
„Хеброс” и 
„Златни пя-
съци”

П ъ р в и я т 
старт бе през 
1971 г. като 
кръг от шам-
пионата на 
страната и се 
проведе под 
ш е ф с т в о т о 
на видинския 
х и м и ч е с к и 
к о м б и н а т . 
Първи побе-
дител в рали-
то стана Чуб-
риков с Рено 
„12 гордини”, 
след това се 
редуваха с 
големия бъл-
гарски състе-
зател Стоян 
Колев, който 
със своето 
БМВ записа 
три победи, а 
Чубриков ста-
на победител 
още в една с хомологи-
зирания ВАЗ 2011.

На почетната стъл-
бичка заставаха още 
известни български 
пилоти – Радослав Пе-
тков, Георги Петров, 
Демир Славов. След 
това от 1984 г., кога-
то рали „Вида” стана 
етап от европейското 
първенство по авто-
мобилизъм, два пъти 
победител бе унгаре-
цът Атила Ферианц с 
Ауди „Куатро”, сред 

победителите записа-
ха имената си Гюдезюн 
от Белгия, Леонидас 
от Гърция, Бертоли от 
Италия. Какво съзвез-
дие от автомобилни 
асове. За победителя 
освен паричната на-
града имаше комплект 
4 гуми „Вида”.

Двадесетият юби-
леен старт на рали 
„Вида”, насрочен за 
1989 г., не се състоя. 
Икономическата кри-
за, довела до срив 
производството на ви-
динския завод за авто-
мобилни гуми доведе 
и до прекратяване на 
видинското рали. 

Победи и призови 
места в своите класове 
записаха Любомир Пе-
шев – Габровеца, Йоцо 
Йоцов, Никола Якимов 
– Фитипалди, Илиян 
Илиев, които донесоха 
две години отборна по-
беда за автомобилен 
клуб „Вида” в класа 
на серийните автомо-
били. Утвърдиха се 
елитни автомобилни 
съдии като Веско Дим-
чев, Стефан Паскалев, 
Венелин Пинтов, Иван 
Рангелов, на няколко 
пъти главен съдия на 

ралито бе юристът Ди-
митър Попов – бъдещ 
премиер на България. 
В секретариата ра-
ботеха активистки на 
автомобилния спорт 
като Мими Савова, 
Стефка Богданова. За 
средствата за масова 
информация бяха съз-
дадени добри условия 
за работа, протоколи-
те се размножаваха 
на циклостил. За да 
се излъчи репортаж 
по единствената тога-
ва национална теле-
визия, специална кола 
отнасяше филмовата 
ролка до София – таки-
ва бяха времената, но 
имаше много ентусиа-
зъм и любов към авто-
мобилния спорт.

 Бъдещето на рали 
„Вида” е под въпрос. 
То изобщо не е пред-
мет на обсъждане 
във Видин

Просто няма фирми 
за спонсори, Община 
Видин се съвзема след 
финансов колабс, ви-
динските автомобилни 
състезатели Ани Ван-
ков, Васко Василев, 
Крум Крумов – с успеш-
ни участия в послед-
ните стартове на рали 

„Вида” – сега се състе-
зават в републикански-
те автомобилни ралита 
за серийни автомобили 
на аматьорски начала, 
втора поредна година 
носят отборната побе-
да на своя клуб „Старт” 
– Криводол. И Васко, и 
Ани, и Крум мечтаят за 
изявите на естакадата 
в парк „Нора Пизанти”, 
която събираше по 2-3 
хиляди зрители и засе-
га си остава единстве-
ната в България, на-
правена по европейски 
образец.

Разговаряме с ба-
щата на шампиона Ди-
митър Илиев – Владо 
Илиев, участник в пър-
вите ралита „Вида”, а 
след възобновените 
стартове - главен орга-

низатор и директор на 
надпреварата:

"За мен рали „Вида” 
е скъп спомен от ми-
налото и след възста-
новяването му събра 
най-добрите автомо-
билни състезатели от 
страната. Дори имаше 
идея отново да ста-
не международно. Но 
засега няма водещи 
фирми във Видин, кои-
то да застанат начело 
на организацията на 
една подобна изява, 
така че времето ще 
покаже възможно ли 
е трето завръщане на 
тази голяма автомо-
билна  проява на авто-
мобилния спорт – рали 
„Вида”.

ХАРи Яръмов
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Редактор-стопанин:   

Владимир Савов

e-mail: nie_vd@mail.bg     http://vestniknie.dir.bg

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

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

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

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

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

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

гр. Видин, ул. „Александър Батенберг”, 
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. 39 21 - 22 май 2012 г.

пРОдАВА 
иМОТи

продавам тристаен 

тухлен в идеален център, 

ет.3; в кв. „Калето”, ет.1, 

с гараж и таванска; в к-с 

„Химик”, ет.2 – 40 000 лв. 

и др.; тел.: 606 810, 0898 

784 547

продавам къща в с. 

Капитановци – 28 000 лв., 

спешно; тел.: 0899 136 

322

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. Бяла Рада; тел.: 0897 

879 251

продавам къща в с. 

Покрайна; тел.: 0897 856 

850

продавам панелни 

гарсониери в к-с „Крум 

Бъчваров” и тухлена в 

кв. „Калето”; тел.: 0896 

659 632

продавам двустаен 

апартамент в к-с “Крум 

Бъчваров”, бл. 7, ет.5/6, 

дъбов паркет, баня с фа-

янс, без посредник; тел.: 

0898 474 397

продавам къща в с. 

Слана бара, с дворно мяс-

то; тел.: 0878 235 563

продавам двустаен в 

к-с “Панония”, бл. 7, ет. 4, 

ап. 54; тел.: 0897 054 308, 

0895 300 116

продавам гарсониери 

в к-с „Панония” – ет. 4 и ет. 

5, к-с „Крум Бъчваров” – ет. 

2, ет. 6 и ет. 8, к-с „Левски”, 

„Стамболийски”, „Гео Ми-

лев”; тел.: 606 810, 0898 

784 547

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 в с. Ака-

циево, без посредник; тел.: 

690 477, 0885 323 280

продавам тристаен 

тухлен апартамент, 107 

кв.м, с двор и място за 

гараж, топ-център; тел.: 

0878 639 452

продавам къща в с. 

Жеглица, с 1 дка дворно 

място – центъра; тел.: 

0882 595 707

продавам гарсониера, 

ет. 2 - 18 500 лв., тухлена - 

25 000 лв., двустаен пане-

лен – 25 000 лв., двустаен 

тухлен – 35 000 лв., трис-

таен панелен – 31 000 лв., 

тристаен тухлен – 55 000 

лв., етаж от къща и къща 

с двор; тел.: 606 122, 0878 

620 610

продавам магазин на 

ул. „Христо Ботев”, ул. 

„Цар Александър ІІ” – 180 

кв.м (с възможност за за-

купуване на обособени 

магазинчета със склад) 

и помещения в топ цен-

тър; тел.: 606 810, 0898 

784 547

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 центъ-

ра, 1 дка двор, в регула-

ция; 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/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 (възмож-

ност 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 (ново Вик, пВЦ 
дограма, ламинат, тера-
кот, обзаведена баня), с 
възможност за разшире-
ние, с мазе, зад СОУ “Св. 
св. кирил и Методий” (до 
х-л „Ровно”), от собстве-
ник; тел.: 0879 846 454

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 многостаен 

с гараж в  к-с „Крум Бъч-

варов“, кв. „Калето“, цен-

търа, к-с „Химик”; тухлена 

гарсониера в центъра, 

панелни - в к-с „Бонония”, 

„Химик”, „Крум Бъчваров”, 

„Широка”; магазини и офи-

си, преносими павилиони; 

тел.: 606 122, 0897 828 

008

продавам апартамент 

в широк център, тухла, га-

раж, ново строителство, в 

недовършен вид – 40 000 

лв.; тел.: 0885 916 227

продавам гараж, гар-

сониера, двустаен, триста-

ен и къща, без посредник; 

тел.: 0888 622 789

продавам къща в с. 

Капитановци – след ре-

монт, на плоча, баня и 

тоалетна, механа, подови 

настилки в цялата къща са 

теракот), цена 5000 лв. и 

влизане в дълг; тел.: 0879 

329 052

продавам/Заменям 

магазин 35 кв.м за джип; 

тел.: 0887 943 970

п р о д а в а м 
къща в с. Градец, 
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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

след основен ремонт; 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  къща на 

ул. „Дунавска”, с двор, 

в кв. „Калето”, „Акджа-

мия” (самостоятелни ета-

жи от къщи, калкани), в 

к-с „Плиска” и др.; тел.: 

606 810, 0898 784 547

кУпУВА иМОТи 

купувам гори в земли-

щата на Тияновци, Косово, 

Делейна, Грамада, Сра-

цимир, Водна, Макреш, 

Толовица; тел.: 606 122, 

0878 620 610, 0887 471 

218, 0897 828 008

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 на изгодни 

цени земеделски земи на-

всякъде, във всички райо-

ни - изгодно; 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 боксо-

ниера; тел.: 0884 174 841

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 обза-

ведени 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 (пло-

щада), цена - изгодна, 

договаряне; 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 абрихт с 

циркуляр – вал 28 см, ел. 

двигател 0,75 кВт; 1,5 кВт, 

220 волта; тел.: 0896 779 

712

продавам подпалки 

от топола; тел.: 0899 265 

086

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 фуражо-

мелка 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 извънбор-

дов двигател за лодка 

„Ямаха”, 40 к.с., с дис-

танционно;  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  фуражо-

мелка на трифазен ток, 

двигател 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

предлага съвременно 

и модерно отглеждане и 

възпитание на деца; тел.: 

0899 201 729

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 

Фаянс, теракот, шпак-

ловка, боядисване – пер-

фектно, гаранция 5 години; 

тел.: 0897 381 530

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 боядис-

ване, 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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Вицове

Със своите над 100 места рес-
торантът е подходящ за балове, 
сватби, семейни тър-
жества, годишнини. 
Изисканата и уютна 
обстановка  прово-
кира за частни пар-
тита, романтични 
вечери и други весели 
празници. Разнообраз-
ното меню предлага 
подбрани ястия, при-
готвени с любов и висок професионализъм.

Осигурен е паркинг с охрана.  
Тел. за резервации: 094/ 690 990

Нивото на Дунав

Може ли бременост-
та на порноактриса да 
се счита за трудова зло-
полука?
J J J
Поканиха ме на де-

густация на вино. Взех 
си шише ракия, за да 
има с какво да сравня-

вам.
J J J
Късно през нощта, 

проливен дъжд. В такси 
се качват двама. Седят 
на задната седалка и си 
припомнят кой днес са 
ограбили и убили. Так-
симетровият шофьор 
едва кара от страх. По 
едно време единият го 

потупва по рамото..
- Приятел, спри ня-

къде, че да пусна една 
вода!

- Що бе, в това лошо 
време? Пикай в колата!
J J J
Няма такова понятие 

“Прогноза за времето”. 
Всичко е записано в ор-
ганайзера на Б.Б. за три 

месеца напред.
J J J
Българският прези-

дент Росен Плевнелиев 
отново се изяви. Пред 
българи в Сиатъл казал, 
че безработни инженери 
в България няма. Така е. 
Всичките работят като 
таксита.
J J J

При км 790,20  - Видин ниво-
то на Дунав е 364 см., пониже-
ние с 11 см.  

При км 833,60 - Ново село -  
307 см., понижение с 11 см. 

Венера в строй със Земята и Слънцето

Пийте мляко
То стимулира мозъка и предпазва от сериозни болести

Овен Мнозина от вас ще из-
питват нужда от приятелство, обич и 
привързаност. Потискайте гневливост-
та си и не се втурвайте в ненужни съ-
перничества. Ще преживеете приятни 
мигове сред приятели, компанията ще 
ви покаже идеи за парични печалби.

Телец Късметът ви е в твърде 
добър синхрон със случайността и тя 
твърде често ще ви помага да го наме-
рите. Каквото и да ви предложат при-
ятели, колеги или близки, приемайте, 
особено ако е в сферата на удоволст-
вията или любовта.

Близнаци Ще бъдете вина-
ги готови да тръгнете на път и да опита-
те нещо ново. Интересите ви ще бъдат 
всестранни, а жаждата ви за новости 
- неутолима. Ще премисляте различни 
възможности, за да решите в каква по-
сока да поемете.

Рак  Нямате съмнения и безпо-
койства, както и чувството, че нещо не 
ви се удава. Във всичко, което предпри-
емате, ще бъдете сред най-добрите и 
ще обирате лаврите на успеха. Вие ще 
бъдете най-важният фактор за постига-
не на някакви колективни успехи.

лъв Замислете се какво сте 
постигнали досега. Периодът на пауза 
ще ви помогне да преосмислите фа-
ктите и да съберете нови сили. Твърде 
често ще ви се налага да съгласувате 
действия и решения. Най-важното ще 
е да свикнете да работите колективно.

дева     Твърде често ще предпочи-
тате самотата. Това ще се дължи на само 
на прекомерната ви служебна заетост, 
но и на душевната ви нагласа. Просто 
ще искате да огледате света край вас и 
собственото си място в него. Ще бъдете 
всичко друго освен материалисти.

Везни       Разполагате със сила 
и трябва да я използвате без ограни-
чения. За вас настъпва един от онези 
редки моменти, които ви даряват с ви-
талност и желание за действия. Въз-
ползвайте се от шанса, поемете съд-
бата си в свои ръце.

Скорпион     Не се чудете откъде 
са се взели у вас воля на лидер и про-
бивност в нови дейности. Постарайте 
се да използвате най-рационално дар-
бите, с които ви даряват звездите. Пре-
красният ви физически тонус ви дава и 
оптимизъм, и бодър ритъм на работа.

Стрелец Звездите ще из-
острят вашия скептицизъм и това 
едва ли ще е състоянието, за което 
сте мечтали. Предстои ви интересен 
и неспокоен, но съвсем не безопасен 
период. Ще достигнете до сурови 
равносметки.

козирог    Само ако поставяте 
ясно и директно проблемите, ще мо-
жете да намерите верните отговори. 
Това се отнася както до личния ви жи-
вот, така и до работата. Колеги ще ви 
помогнат да излезете от усложнена 
професионална ситуация.

Водолей  Мнозина от знака 
ще бъдат притеснени от проблемите 
си и това ще ги прави нервни, избух-
ливи и твърде често прибързани в 
оценките и постъпките им. Звездите 
поощряват амбицията ви, ако избере-
те правилния подход.

Риби     Ще се радвате на отлич-
на хармония и на разбирателство в 
семейството си и партньора, а така 
също и на финансова подкрепа от 
приятели. Много е вероятно с тях да 
обсъждате планове за нов бизнес, 
който се очертава да е успешен.

Те м п е р а т у -
рата на водата – 
17,7°C.

Слънцето над 
Видин изгрява в 
5:55 ч. и залязва в 
20:56 ч.

Фаза на Луна-
та: Новолуние

Това явление се наблюдава 
веднъж на 105 или 121 години

През нощта на 5 
срещу 6 юни, както и су-
тринта на 6, ще станем 
свидетели на едно от 
най-редките астрономи-
чески събития - Слън-
цето, Земята и Венера 
ще се подредят в една 
линия.

Ще имаме възмож-
ността да видим как Ве-
нера преминава като 
тъмно петно на фона на 
слънчевия диск. Това 
явление се наблюдава 
веднъж на 105 или 121 
години.

Тъй като космически-
ят телескоп "Хъбъл" не 
може да наблюдава пря-

ко преминаването на Ве-
нера, той ще бъде прена-
сочен към Луната, която 
ще отразява слънчевата 
светлина. Така ще я из-
ползва като огледало, 
за да изследва Венера 
в продължение на седем 
часа - преди, по време и 
след пасажа й.

Учените ще проверя-
ват различни методи за 
откриване и изследване 
на екзопланети, ще по-
лучат и съпоставят нови 
данни за атмосферата и 
повърхността на Венера.

Припомняме, че на 
26 март Луната се съе-
дини последователно с 

Юпитер и Венера, които 
бяха видими и с невъо-
ражено око. Явлението 

се нарича "Танцът на 
планетите". 

И мозъкът се нужда е от храна, 
особено преди да включи на високи 
обороти. Не само рибата и шокола-
дът го стимулират, а и млякото, ус-
тановиха учените от университета 
на Мейн.

Шансовете за успех на тест или 
друга изпитна форма са пет пъти 
по-високи при хората, които редов-
но пият мляко. Запазването на ум-
ствените способности е друг голям 
плюс на млечните продукти освен 
приносът им за по-здрави кости. 
Затова учените препоръчват да се 
увеличи консумацията на мляко.

Продуктът съдържа калций, су-
роватката, витамин D и магнезий, 
които намаляват затлъстяването, 
диабета и високото кръвно. Препо-
ръчително е да се консумира мля-
кото в нискомаслените му разновид-
ности.

Изследването за ефекта му 
върху стимулацията на мозъка е 
проведено на 900 мъже и жени. Без 
значение от възрастта, консумира-
щите редовно мляко имат по-високи 
резултати от останалите при изпъл-
нението на подадените им мислов-
ни задачи.


