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Т. Томов

Да работиш във в. „НИЕ”

Голямото семейство на „НИЕ” 

Да работиш във в. „НИЕ” 
е занимание, което непре-
къснато те обвързва с ви-
динската човешка история. 
Прави те едно цяло с всичко, 
което чрез вестника съвсем 
скоро се историзира. Да, в. 
„НИЕ” е история на Видин-
ския край през последните 
22 години - той е консерви-
рал всички по-важни поли-
тически, културни, спортни 
и други обществени събития 
от 1990 година досега чрез 
една твърде богата селек-
ция от публикации, фотогра-
фии и карикатури.

Прегледайте течението 
на вестника - в издадените 
2670 броя през изминалите 
22 години - няма събитие 
във Видинска област, което е 

с обществено значение и да 
не е на страниците му; няма 
постижение на видинлии и 
да не е във вестника; няма 
мръсотия на управляващите 
ни и да не е отразена. 

Вече много, много години 
„НИЕ” не е просто вестникар-
ско заглавие. Той отдавна се 
превърна в институция - още 
в първите си години незави-
симият частен вестник стана 
ангажиран обществен фено-
мен - „НИЕ”, третият демо-
кратичен вестник в страната 
(първите два – „Свободен 
народ” и „Демокрация” от-
давна са забравени), по при-
знание на мнозина е солиден 
глас на гражданското обще-
ство и едно от най-ценните 
завоевания на демокрацията 

в града и региона ни. 
„НИЕ”е призната трибуна 

не само за информация, а и 
важно средство за обсъжда-
не на регионалните пробле-
ми и за участие на обикнове-
ните хора в управлението на 
града и региона. Нещо пове-
че, вестникът стана основен 
поддръжник на стремежите 
за човешка близост на ви-
динлии и за социална спра-
ведливост в това невероятно 
трудно днешно време.

За да бъде „НИЕ” всичко 
това, се дължи на всеки един 
от тези, които са отдавали 
своя труд, време, сърце, 
професионализъм, жар. На 
всеки един от тях – благодар-
ности и ПОКЛОН! 

Благодарност и поклон и 

- Ама върви, бе, 

народе възродени!

Вестник „НИЕ” праз-
нува 22-ия си рожден ден. 
И какъв по-подходящ мо-

мент от този празник да 
си припомним, че вестни-
кът не са просто хартиени 

страници – това са и съдби 
на хора, свързани с него! 
Вестникът са и хората, ко-
ито го списват.

Тези 22 години не биха 
били възможни без десет-
ките журналисти, писали 
на страниците на издаНИ-
Ето – всеки един от тях 
допринесе, за да израсне 
„НИЕ” до вестника, който 
Вие, драги читатели, раз-
гръщате сега.  

Този празничен брой е 
посветен и на тях. Затова 
на страниците на юбилей-
ното издаНИЕ публику-
ваме материали на хора, 
свързали професионалния 
си път с „НИЕ”. Част от 

тях направиха възможно 
вестникът да започне да 
се печата, въпреки огра-
ниченията върху свобод-
ния печат, още действащи 
през онези смутни време-
на. Други в различен пе-

риод от „порасването” на 
вестник „НИЕ” седяха на 
редакторския стол на из-
даНИЕто. 

Днес някои от тях са 
кореспонденти на високо-
тиражни национални ме-

дии, а други са създали 
собствени регионални та-
кива. Но, където и да са те 
сега, НИЕ продължаваме 
да ги чувстваме като част 
от голямото семейство на 
„НИЕ”.
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Китайската инвестиция от 20 000 дка наета земеделска земя в община Бойница вече дава резултати

Творба на Александър Пройнов краси покоите на папата

Железни останки в Белоградчишките скали свидетелстват за 

Ирена данаилова, ко-
респондент на БТа

Съосновава в. „НИЕ”, 
успява да прокара отпе-
чатването на експери-
менталния брой на вест-
ника във врачанската 
печатница без разреше-
ние на наблюдаващата 
институция „Книга и пе-
чат”

Вече са налице първите 
резултати от най-голямата 
чужда инвестиция от мина-
лата година във Видинско 
– тази в община Бойница, 
където китайската държавна 

фирма „Тянджин агробизнес 
къмпани” арендова 20 000 
дка, съобщи специално за 
БТА директорът на Област-
ната служба „Земеделие” 
Александър Матеев.

До началото на април 
българският клон на китай-
ската фирма бе изорал  и 
изцяло култивирал 10 000 
дка, след което бе засята 
царевица. Модерната техни-
ка, с която обработва арен-
дованата земеделска земя, 

се управлява от българска 
фирма от Търново, наета от 
китайците. Но на работа към 
фирмата не е нает нито един 
местен работник, защото за 
управлението на супермо-
дерните машини се изисква 
висока квалификация, която 
местните нямат. 

През ноември м.г. в 
присъствието на министър 
Мирослав Найденов и на за-
местник-министъра на земе-
делието на Китай Гао Хонбин 
тържествено бе открит бъл-
гарският клон на китайската 
държавна фирма „Тянджин 
агробизнес къмпани”. Китай-
ците обявиха, че инвестират 
10 млн. евро за земеделие 
във видинската община и 
върху наетите площи ще се 
гледа освен царевица още 
люцерна и слънчоглед, а 
продукцията ще се изнася за 
Китай. Компанията има на-
мерение да инвестира още 

20 млн. евро в българското 
земеделие, включително и 
за животновъдство, обявиха 
високопоставените китайци 
на официалната церемония 
по откриването. Тогава ми-
нистър Найденов отбеляза, 
че България и Китай подгот-
вят и облекчен режим за из-
носа на растителни култури.

Днес най-често зада-
ваният въпрос от местните 
хора в Бойница е: 

„Защо му е на Китай 
България и най-бедната й 
община Бойница?” Отгово-
рът може да се прочете в 
„Дойче Веле”, според който 
китайците предпочитали да 
инвестират на Балканите 
пари в брой, като китайските 
инвестиции в България са 
се увеличили 320 процента. 
Така като цяло китайските 
капитали за периода 1996-
2010 г. възлизат на едва 17,5 
млн. евро, отбеляза интер-

нет изданието. През 2011 г. 
обаче вложенията на ази-
атската страна в България 
вече надхвърлят 70 млн. 
долара, след като китайци 
стъпват и в автомобилостро-
енето и земеделието. Ръстът 
от 320% е забележителен, 
като се има предвид факта, 
че в същото време китайски-
те инвестиции са нараснали 
средно с 53 на сто за Европа 
и с 94 процента в страните 
от Европейския съюз, заяви 
наскоро посланикът на Ки-
тай в София Гуо Йеджоу. 

„Сега Бойница пак влезе 
в световните новини - смее 
се кметицата на Бойница 
Анета Генчева. - След като 
през миналата година офи-
циално Бойница бе обявен 
за най-бедния район на ЕС, 
то днес за нас се говори с ху-
бави думи. Бойница така или 
иначе е в Европа, а земедел-
ските площи в региона, които 
пустееха близо 20 години, са 
сред най-евтините в целия 
ЕС - 1 500 евро на хектар 
срещу 12 000 евро в Гърция 
и 41 000 евро в Холандия”.

Людмила Станко-
ва, кореспондент на в. 
„Труд”

Автор на графично-
то оформление на експе-
рименталния брой на в. 
„НИЕ”, излязъл на 12 ап-
рил 1990 г.

Едно непораснало 53-
годишно дете. С усмивка-
та, с оптимизма, с вярата 
и любовта към Родината и 
нейните деца. Такава не-
традицонна визитка дава 
за себе си скулпторът 
Александър Пройнов-
Апер. Българинът, чиято 
пластика “Св. Йоан Кръ-
стител” краси покоите на 
актуалния папа Бенедикт 
XVI във Ватикана. Тя бе 

подарена официално на 
главата на Римокатоличе-
ската църква от председа-
теля на парламента Цецка 
Цачева миналата година, 
по време на традиционно-
то посещение на българ-
ска делегация за 24 май.

“Приятелите казват, 
че съм слънчев оптимист. 
Всъщност аз съм голям 
песимист. Философски се 
старая съмнението в мен 
да се превръща в надеж-
да и упование в околните”, 
казва Апер и обяснява: 
“Израснал съм по улиците 

на София, с всичките 
им плюсове и минуси, 
но това не пречи да 
познавам цяла Бълга-
рия, да имам прияте-
ли навсякъде. Затова 
и от глад не мога да 
умра.”

Александър Прой-
нов започва творче-
ската си кариера като 
ювелирен дизайнер, 
изработва накити от 
злато, сребро и не-
традиционни метали, 
пластични барелефи. 
Натрупал е достатъч-
но признание - 16 са-
мостоятелни изложби 
в Европа и Азия и над 
800 в България. Но 
той не спира - скул-
птира, рисува, пише стихо-
ве и разкази.

Президенти, преми-
ери, дипломати са се до-

косвали до изкуството му. 
Той твърди, че черпи енер-
гия от обичта към занаята 
и към народа, от който 
произхожда. Осмисляйки 

мястото ни на планетата, 
скулпторът прави една 
от творбите си - “Балкан-
ски ангел”. Статуетката е 
водеща фигура по време 
на Дните на българската 
култура в Рим, когато папа 
Йоан-Павел II предоставя 
помещение във Ватикана 
за български културен ин-
ститут.

“Друг проект, който 
вече е факт, са трите сес-
три Вида, Кула и Гъмза по 
прекрасната легенда за 
Видин, Кула и Гъмзиград. 
Срещам топло отношение 
от институциите в област 
Видин, както и признание 
от духовенството в реги-
она в лицето на архиманд-
рит Поликарп и епископ 
Сионий”, казва Апер. В мо-
мента във Видин тече не-
говата четвърта изложба и 
вече замисля пета - “Апер 

и приятели във Видин за 
Видин”, в която да обедини 
творци от цяла България. 
Пройнов има и покани за 
изложби в Сърбия, Фран-
ция и Румъния, но засега 
не мисли за тях.

 “Страдам, че се дават 
средства за болни и бедни, 
а би трябвало да сме дър-
жава, която да стимулира 
гениите си, даровитите си 
хора. Да се стимулира съ-
вършенството, защото Яне 
Сандански е казал: “Робът 
се бори за свобода, а сво-
бодният - за съвършен-
ство. В момента виждам, 
че свободните се борят за 
духовно робство. Европа и 
светът имат нужда от гор-
ди граждани, не от наве-
дени.” 

(Със съкращения. 
Материалът е публику-

ван във в. “Труд”)

Александър Пройнов е 
автор на 13-те уникални на-
гради на в. „НИЕ”, връчени 
на изявени видински поли-
тици, дейци на културата, 
спортисти, журналисти във 
връзка с 13-годишнината на 
издаНИЕто

Ваня Ставрева, ко-
респондент на в. „24 
часа”

Главен редактор на 
в. „НИЕ” от 1993 до се-
гашното трето хилядо-
летие

Останки от десетки 
метални „тръби”, които 
буквално са прораснали 
в скална група до Бело-
градчик, е открил минала-
та пролет 26-годишният 
Кирил Кирилов. Младият 
възпитаник на Техниче-
ския университет в София 
се натъкнал на загадъчна-
та група скални блокове 
съвсем случайно докато се 
разхождал в района. 

Вероятно и много дру-
ги са ги виждали преди 
това, но не са обърнали 
внимание на стотиците 
вкаменелости, които ярко 

контрастират на фона на 
белия пясъчник и прили-
чат на 

кръвоносна система 
в скалата. 

„Вкаменелостите не 
може да са с естествен 
произход. Моето мнение е, 
че са от техногенен харак-
тер, защото в тях се виж-
дат тръби, планки, плочи, 
листове и всичко това е от 
желязо. Минало е толкова 
много време откакто са 
в скалата, че металът на 
места сякаш се е „разтво-
рил” сред песъчинките”, 
категоричен е дипломира-
ният инженер. 

Кой, кога и как е сът-
ворил това съоръжение в 
скали, които са на възраст 

230 млн. години 
и за какво е слу-
жило то, засега е 
загадка. 

„Забелязах ги 
по време на една 
разходка на това 
място с близък 
приятел. За пръв 
път бях там и са-
мите скали ми се 
виждаха много 
странни - бели и 
напълно еднород-
ни. След още 100-
200 метра видях 
и първите тръби. 
Те контрастираха 
много рязко вър-
ху тези странни 
за мен скали”, спомня си 
младият мъж.

Той е роден в Бело-
градчик и познава в детай-
ли голяма част от скалите. 
Затова се удивил от разли-
ката, която съзрял тук и е 
категоричен, че на друго 
място в така наречения 

Белоградчишки скален ве-
нец няма такива.

Скалните блокове с 
необяснимите следи по 
тях са пръснати на площ 
с дължина около два кило-
метра и ширина около 500 
метра и от каквото и да са 
останали, то е било нещо 
внушително.

Отворите на „тръ-
бите” са с различно 
сечение и големина, 
някои навлизат в ска-
лата на дълбочина по 
няколко метра, а как 
се разклоняват вътре 
в нея, може само да 
се предполага. Осно-
вания, че става въпрос 
за техническа систе-
ма, дават местата, на 
които в миналото ска-
лите са се разцепили и 
така на повърхността 
са излезли надлъжни 
сечения на железните 
абсолютно прави об-
разувания. 

„Първото впечат-

ление, което се добива на 
място, е, че става дума за 
гигантска кръвоносна сис-
тема. На очи се набива, че 
се спазва точно съотноше-
ние между дебелините на 
стените им и диаметъра 
им, независимо колко са 
дебели или тесни - еднак-
ва логика навсякъде”, по-
яснява инженерът. 

Скали с образувани по 
повърхността им карстови 
форми могат да се видят 
на много места и това е 
естествено. „Дупки” в ска-
лите се образуват и кога-
то карбонатни-
ят компонент е 
разпределен не-
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равномерно и се 
създават условия 
за неравномерно 

изветряне. Такова обясне-
ние за образуванията край 
Белоградчик  обаче не е 
приемливо, защото става 
въпрос не просто за „тръ-
би” в скалата, а за 

„тръби”, които са от 
желязо, 

каквото липсва в окол-
ната скална маса. Поне 
това показва анализът, 
който е направен на проба 
от вкаменелостите, която 
Кирилов е взел и предал 
за изследване в химическа 
лаборатория. Анализът ус-
тановява 80-90 процента 
съдържание на желязо.

„При окисляването се 
губят магнитните свойства 
и ръждата няма такива. 
Но когато стрихме част от 
пробата на прах и минах-
ме с магнит отгоре, почти 
всичко се полепи по магни-
та. Известно е, че чистото 

желязо е силно устойчиво 
на корозия, а ако то е под 
формата на кристал, тога-
ва корозионната му устой-
чивост е огромна”, казва 
Кирилов.

На места железните 
следи са върху  повърх-
ността, а ръждивите отво-
ри на „тръбите” контрасти-
рат с пясъчника. Другаде 
се вижда как кухите ме-
тални тръби са пробили и 
минават през камъка или 
сякаш са разтопени и „про-
текли” навън. 

Как е станало всичко 
това, възможно ли е да е 
възникнало по естествен 
път и какви сили и енер-
гии са му повлияли, за да 
се образува и „израсне”, 
или е творение на древна 
цивилизация, която е по-
знавала технологии, които 
ние днес не притежаваме? 

Отговорите са в сами-
те скали и чакат да бъдат 
разчетени.

КЪМ НАЦИОНАЛНО САМОУБИЙСТВО

древна цивилизация?

Статията бе отка-
зана от „Труд” (медий-
ната империя на Огнян 
Донев – Любомир Пав-
лов). После бе отказа-
на от „Новинар” (нас-
коро присъединен към 
медийната империя на 
Ирена Кръстева - Де-
лян Пеевски).

Поредно доказа-
телство, че „про-
тивостоящите” си 
медийни империи се 
конкурират единстве-
но в „качеството” на 
налаганата цензура и в 
степента на унищоже-
ние на йезуитски въз-
хваляваната свобода 
на словото.

Проф. д.ф.н. Нико-
лай Василев, виден бъл-
гарски общественик, пре-
подавател в СУ „Климент 
Охридски”, обогатил нау-
ката с особено значими по-
стижения; получил широка 
известност и признание в 
страната и чужбина; вина-
ги заявяващ своя общест-
вена позиция, изразяваща 
се в активни публични из-
яви, имащ активна изсле-
дователска и експертна 
дейност, кандидат за член 
на БАН.

По българските зако-
ни през 1990 г. печатните 
издания бяха в кръга на 
дейността и отговорност-
та на държавата, а според 
чл. 1, ал.2 на Живковската 
конституция „Ръководна-
та сила в обществото и 
държавата е Българската 
комунистическа партия”. 
Т.е. никой освен партия-
та нямаше право да дава 
разрешение за издаване 
на печатни произведения. 
За да бъде отпечатан пър-
вият брой на в. „НИЕ” на 
12 април същата година, 
председателят на новосъз-
дадената ПП АСП доц. Ни-
колай Василев великодуш-
но обяви „НИЕ” за вестник 
на АСП. След отпадането 
на забраната за свобода-
та на печата, „НИЕ” стана 
първото в страната частно 
издаНИЕ.

Проф. Василев вече 
22 години е редовен автор 
на страниците на вестни-
ка.

Изключвам донякъде 
приемането ни в Евро-
пейския съюз - мястото ни 
безспорно е там, където 
винаги сме били, но пред-
полагаемите (свързани с 
периферните ни позиции 
в поликултурния конгломе-
рат) гаранции за бъдещето 
засягат реално не толкова 
населението (като моноли-
тен етнос, интелект, тра-
диции), колкото територи-
ята на страната, няколко 
олигархични конструкции и 
високите етажи на колони-
алната администрация.

Изключвам още по-
донякъде членството в 
НАТО, очевидно излишно-
то прикачване към типична 
организация със затихва-
щи функции – то гарантира 
не толкова националната 
сигурност, колкото тежки-
те бюджетни разходи на 
страната ни и рисковете 
на международни авантю-
ри в защита не на каузи, 
а на подмолни интереси; 
и дарява удовлетворение 
(главно под формата на 
удовлетворителни печал-
би) на владеещото военна-
та промишленост еврейско 
лоби във Вашингтон и на 
неговите нашенски емиса-
ри.

Оттам нататък случва-
щото се в родината през 
последните 23 години носи 
тревожните характеристи-
ки на суицидна* национал-
на стратегия.

І. Управленските ре-
сурси постепенно са кон-
центрирани в ръцете на 
спонтанно самоорганизи-
раща се шайка идеологи-
чески безцветни индивиди, 
чиято последна грижа е 
съдбата на отечеството и 
еволюционните перспек-
тиви пред нацията - агре-

сивни издънки на мафио-
тизираната престъпност, 
резервни състезатели от 
бившата висша номен-
клатура, природно алчни 
примитиви, конюнктурно 
разбогатяващи балкански 
хитреци, корумпирани чи-
новници, платени полити-
чески статисти, „идеолози” 
със задгранични банкови 
сметки.

Този процес само при-
видно напомня естествено 
разместване на контроли-
ращите досадно забавила-
та се промяна политически 
и икономически субекти. 
Време е да осъзнаем, че 
в хода на някакъв зловещ 
„кастинг” властовият елит 

на България е специално 
подбран и манипулативно 
наложен от външни кукло-
води.

ІІ. Обявяваното за дър-
жавен приоритет форми-
ране и стабилизиране на 
икономически автономна 
(и следователно полити-
чески независима) средна 
класа разкрива фалшива-
та си стойност на фона на 
дългогодишната традици-
онна политика на унизи-
телно блокиране на дохо-
дите, липсата на модерен 
пазарен протекционизъм, 
монополните удари върху 
дребния и среден бизнес, 
картелните далавери, пре-
дизвестените фалити на 
малките фирми, задушава-
нето на семейния бизнес.

С никакви виртуално-
фискални световни кризи 
и конюнктурни трудности 
не може да бъде обяснено 
(още по-малко оправдано) 
потискането на стопанска-
та инициатива, поощрява-
нето на икономическата 
пасивност, неглижиране-
то** на рисковите инвес-
тиции, обезценяването на 
предприемчивостта. Про-
пастта между нашите до-
ходи и доходите на воде-
щите европейски държави 
остава катастрофална. 
Голяма част от населени-
ето е целенасочено пау-
перизирана***. Социално-
икономическата стратегия 
стимулира безвъзвратния 
миграционен отлив и гене-
тичното „обезкървяване”.

ІІІ. Постепенно кри-
минално прехвърляне 
на държавните активи в 
ръцете на икономически 
деграданти. Български-

те крупни собственици и 
бизнесмени са рекрути-
рани**** от описания по-
горе властови елит и са 
негово великолепно копие. 
Единствената им грижа са 
луксозната парвенюшка 
екзистенция*****, изпраз-
неното от човешки смисъл 
вегетиране, байганювската 
фукня с мутробарокови за-
мъци и фалшив престиж, 
лъскавите лимузини, яхти, 
самолети и гърли.

Дори да оставим на-
страна влиянието на по-
грешната стратегия от 
последните три години за 
излизане от кризата не 
чрез съживяване на по-
треблението, а чрез само-

целни бюджетни икономии, 
жизнено важното активи-
зиране на националната 
икономика при подобни 
едноклетъчни „мениджъ-
ри” е Causa perduta******.

ІV. Миниатюризиране 
на армията и свеждането й 
до няколко висши и сред-
ни военни училища, някол-
ко издъхващи от мизерия 
поделения из страната, 
няколко корпуса за задгра-
нично реагиране, няколко 
смени гвардейски постове 
и орда сляпо щъкащи из 
коридорите на министер-
ството чиновници.

Междувременно огро-
мен обем скъпа и все още 
използваема военна тех-
ника е нарязана за скрап. 
Шашмите за непреодоли-
мата „несъвместимост” и 
обожествените атлантиче-
ски стандарти наложиха в 
процеса на „пестеливото” 
превъоръжаване с бок-
луци втора ръка бедна 
България да подхрани и 
да крепи и в бъдеще воен-
ната индустрия на богати 
партньори.

V. Целенасочено раз-
граждане и унищожава-
не на разузнавателните и 
контраразузнавателните 
структури. Замаскирано 
зад фалшивата мотивация 
за заклеймяване на злове-
щата политическа полиция, 
това национално предател-
ство символизира покорно-
то навеждане на новия ни 
„елит” пред новите му ев-
роатлантически господари 
и де факто бе извършено в 
интерес на несмущавани-
те от никаква възможност 
за разследване и разобли-
чаване хайдутизиране на 

България и ограбване на 
нейните активи.

VІ. Дезинтегриране на 
националния идентитет 
чрез разрушаване на ду-
ховната спойка с Русия. 
Действията на компрадор-
ската******* интелигенция, 
на безхаберните полити-
ци и на недоразбиращи-
те народопсихологията 
„идеолози” режат един от 
корените на българския ет-
нос, унищожават чувство-
то за принадлежност към 
планетарна общност със 
сходни език, религия, исто-
рия, традиции, манталитет. 
Късането на „генетичните” 
връзки със „своите” и пани-
ческите (и подлогарски, за 
съжаление) напъни за ре-
ално фалшиво и нежизне-
но обвързване с „несвои” 
води до социална квази-
шизофрения.

И нека заплюнчените 
русофоби замълчат поне 
за миг. Не съм нито „фил”, 
нито „фоб” (освен, услов-
но казано, българофил). 
Просто нещата трябва да 
се диференцират. И аз 
съм за диверсификация на 
енергийните източници. И 
аз съм против енергийната 
зависимост. Не желая да 
сме васали никому. Не ис-
кам да сме колония на Ру-
сия (и на Америка, разбира 
се!). Аз съм просветният 
министър, който проме-
ни статута на руския език, 
задължително изучаван 
в училищата едва ли не 
като втори официален, т. е. 
като език на метрополията. 
Ненавиждам имперските 
замашки. Когато руските 
и българските интереси 
се разминават, подкрепям 
твърдата защита на бъл-
гарските интереси.

Но това са две раз-
лични неща. Политиката и 
икономиката са едно, мо-
ралът и културата – друго. 
Не бива да се бърка Путин 
с Пушкин. Не могат да се 
противопоставят Шукшин 
на Стайнбек и Боб Дилън на 
Висоцки. Америка и Русия 
са велики нации, с огромен 
принос към развитието на 
човечеството. Уважението 
към техните постижения 
не само не предполага, но 
и категорично изключва 
сблъсък, конфронтация, 
омраза, съскаща „фобия” 
или „филия”.

България впрочем 
лежи в зоната на хибрид-
ния тип цивилизация. Тя 
е попила характеристи-
ки от двата основни типа 
цивилизация – „Изток” и 
„Запад”. Ето защо един-
ствено техният действен 
синтез осигурява стабилна 
национална идентичност и 
социалнопсихологическо 
равновесие.

VІІ. Решаването на 
острите и все по-тревожни 
етнически проблеми е без-
крайно затруднено от на-
литащите облаци правоза-
щитни скакалци, но и без 

това е изцяло пренебрег-
нато от страна на парази-
тиращата покрай някои от 
тези проблеми власт. Ре-
зултатът – букет етнически 
партии, капсулирани етни-
чески общности със свои 
системи за регулиране и 
контрол (турски говорещи 
санджаци и асоциализи-
рани цигански резервати), 
пропаст между различните 
стандарти на живот, демо-
графски дисбаланс и пр.

VІІІ. Малоумно заи-
граване с фарсово про-
точилото се отваряне на 
досиетата. Излишно и със 
съмнителна полза набърк-
ване на митрополитите 
в аранжирания и контро-
лиран от тоталитарните 
институции и лица „аген-
турен” цирк. Безгрижно и 
безотговорно е сринат ав-
торитетът на Българската 
православна църква, ко-
ято (с всичките си недос-
татъци и грешки) е засега 
единствената сериозна 
преграда пред опасното 
ислямизиране и единствен 
сериозен гарант за запаз-
ването на българския ген и 
българския дух.

Изброените осем ин-
дикации за пълзящото на-
ционално самоубийство 
вероятно не изчерпват 
щрихите на цялостната 
картина. Достатъчно е да 
припомня унищожението 
на науката и образовани-
ето, гарантиращо угасва-
нето на националния дух в 
блатото на опростачените 
тълпи.

Това едва ли е злове-
ща „световна конспира-
ция”! Повече ми напомня 
на епидемичен идиотизъм! 
Което е още по-страшно!

Бел. на редакцията
* Суицидна – самоу-

бийствена
** Неглижирана - пре-

небрегвана
*** Пауперизирана - 

обеднявана
**** Рекрутиране – на-

биране на новобранци, 
приемане, привличане

***** Екзистенция – съ-
ществуване

****** Causa perduta – 
безнадеждно дело

******* Компрадорска – 
купуваческа, продажна на 
чужди интереси

„Не мога на пръстите на ръката си да 
изброя хората, които наистина са били 
почтени и са се отнесли към властта с 
уважение и задължение. За двама мини-
стри съм абсолютно сигурен. Единият е 
проф. д-р Никола Василев, който си подаде 
оставката като здравен министър, защо-
то не беше съгласен с политиката на Иван 
Костов. Другият е проф. Николай Василев, 
който като министър на образованието 
(в кабинета на Филип Димитров - б.р.) не 
отмъкна и лев. Това са хора, които честно 
изпълняваха възложената им функция”

Константин Тренчев. 
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Борислав БОрИ-
СОВ, главен редактор 
на рекламно-медиен 
портал „44 паралел”

Главен редактор на 
в. „НИЕ” 2005-2006 г.

 Кметът: Да вдигнем Видин на крака!
Преди централната власт да ни помогне, трябва ние да си 
помогнем, убеден е и младият градоначалник Герго Гергов

Пръвка Цветкова: 
-Г-н Гергов, много се из-
говори и изписа за криза-
та, в която е изпаднала 
община Видин. Пръв за 
22-те милиона дълг съ-
общи м.г. министърът 
на финансите Симеон 
Дянков. Днес какво по-
казват вашите сметки, 
колко празна е местна-
та хазна?

- След избирането ми 
за кмет направихме въ-
трешна ревизия, сега и 
Сметната палата проверя-

ва състоянието на общин-
ските финанси. За какво 
са били харчени пари, 
има ли злоупотреби, кой 
е виновен – всичко това 
се изяснява. Но е факт, че 
са били харчени общин-
ски пари без разрешение 
на Общинския  съвет. Има 
близо 600 000 лв. такива 
средства. Т.е. направени 
са непредвидени разходи, 
за които не е имало зако-
ново основание.

- И за какво са изхар-
чени тези пари?

- Част от тях – за фут-
болния клуб, например.
Важното е, че 12 години 
е имало една политика на 
източване на Общината. 
Сключвани са договори с 
фирми за охрана, за чис-
тотата. В детските гради-
ни  са купувани продукти 
с много висока цена. Да-
вани са пари без обратна 
стойност, инвестиции без 
възвръщаемост. Годишни-
ят бюджет на Общината е 
30 млн. лв. За годините, за 
които говорим, това правят 

500 млн. лв. Да личи по 
нещо, че в града са влез-
ли половин милиард лв.? 
Нищо не се вижда! Някои 
от поръчките са за такива 
дейности, за които си има 
общински фирми. Не бих 
казал, че и отношението 
към собствеността показ-
ва добро стопанисване. 

- Имате ли вече 
стратегия как може да 
се излезе от това със-
тояние? За какво вре-
ме?

- Имам стратегия. Тя 
включва мобилизиране на 
собствените възможности 
и резерви и помощ от дър-
жавата. 

- Но как може Видин 
да си помогне сам, при 
положение, че безрабо-
тицата е 17 процента, 
а за едно свободно мяс-
то чакат 12 души?

- Може. В общината 
30 000 физически лица не 
са платили данъците си за 
жилищата или автомоби-
лите си. 1064 юридически 
лица – също. За община 
с 60 000 души население 
това е прекалено мно-
го. Навярно хората са си  
казвали: „Щом ни крадат 
парите, защо да плаща-
ме данъци?!”. Но как да 
се поддържат улиците в 
добро състояние, как да 
имаме добро обслужване, 
когато няма постъпления 
от данъци? Общината е 
на всеки един гражданин 
и всеки трябва да помог-
не. Общината има нужда 
от подкрепата на всеки 
един гражданин. Не пра-
вителството, ние самите 
трябва да вдигнем цената 
на нашия град, за да има 
бизнес, работа, да остават 

хората в него.
- Какво можахте да 

направите за първите 
месеци от управление-
то на Видин?

-  Първите два месе-
ца работихме във форс-
мажорни обстоятелства. 
Токът беше спрян, служи-
телите – без заплати, дет-
ските градини – на картофи 
и ориз. Успяхме да пуснем 
електричеството, телефо-
ните, изплатихме част от 
възнагражденията, зареж-
даме детските градини със 
свежи и качествени проду-
кти. Но опасността от нов 
срив не е отминала. Надя-
вам се на помощ от прави-
телството, докато ние си 
стъпим на краката. Но ние 
трябва да променим упра-
влението. Аз съм посто-
янно в Общината, искам 
да заразя с всеотдайност 
и останалите служители. 
Ако някой се заблуждава, 
че тя е място за лична об-
лага, лъже се.

- Говорите за уве-
личаване на приходите. 
Има ли такава възмож-
ност?

- Има, разбира се. Аз 
вече казах за неплатени-
те данъци, което е  голе-
мият ни резерв. Това са 
несъбрани 8 млн. лв. На 
второ място поставям уп-
равлението на собствени-
те общински предприятия 
– пазари, обреден дом, 
театър. Те не са печелив-
ши, обикновено приходи-
те са равни на разходите. 
Как е възможно частните 
обредни домове да са пе-
челивши, а общинският 
– не? Пазарът отчита мал-
ка печалба, за паркингите 
няма отчетност, при поло-

жение, че в други градове 
със SMS-си се осигуряват 
по-добри приходи. 

Под Видин има ми-
нерална вода, която сега 
не се използва, въпреки 
доказаните й уникални ка-
чества. Тя може да бъде 
извадена и предложена за 
ползване в балнеологията 
и медицинската козметика. 
Може да служи и за ото-
пление. Нужни са 3 млн. 
лв., но това ще бъде една 
добра инвестиция. Към 
настоящия момент тя не е 
възможна, но до три годи-
ни можем да я направим. 
Дотогава ще сме влезли в 
нормален платежен ритъм 
– месец за месец.

- А дотогава?
- Трудно. Общината 

има нужда от свежи пари. 
Надявах се да се получат 
от леко увеличените данъ-
ци и такси. Не стана. Оказа 
се и  че Общината е била 
по-охранявана от швейцар-
ски трезор - за един обект 
има сключени договори с 
по 2-3 фирми за охрана! 
За чистота, озеленяване, 
горива, храни в детските 
градини е плащано с 300 
процента надценка! Зато-
ва се е стигнало до тежко-
то финансово положение.  
А при месечни приходи от 
600 000 лв. и нормален 
разход от 400 000 лв. ос-
тават 200 000 свободни 
пари, които могат да бъдат 
влагани в инфраструкту-
рата, обслужване. Това 
обаче може да се постигне 
едва след 3 години.

Институциите поругаха паметта на Найчо Цанов
Възстановяването на разрушения му паметник вече зависи само от нас – видинските граждани    

Преди по-малко от три 
месеца Видинският окръ-
жен съд окончателно оп-
равда тримата видински 
скрападжии, които преди 
повече от 12 години от-
краднаха и нарязаха брон-
зовия бюст на Найчо Ца-
нов – един от най-видните 
видински граждани от ми-

налото столетие. И след 
като няколкото местни ин-
ституции на държавността, 
законността и охраната на 
правовия ред не бяха ка-
дър да докажат очевадна-
та вина на тримата крадци 
и с това поругаха паметта 
на Найчо Цанов (а с това 
цял Видин), то възстано-
вяването на разрушения 
му бюст-паметник вече 
зависи само от нас - жи-
веещите днес във Видин 
видинлии или видинчани, 
независимо кой как се са-
моопределя. 

Срамната история с 
кражбата на бронзовия 
му бюст е като сюжет на 
гнусна трагикомедия. Ван-
далщината се случва в но-
щта на 4 срещу 5 януари 
във вече далечната 2000 
година. Още по-гадното 
е, че първото приключило 

с присъда дело на първа 
съдебна инстанция е чак с 
дата девети ноември 2010 
година, на което тримата 
привлечени обвиняеми са 
... оправдани от Видинския 
районен съд „В името на 
народа”, както е записано 
в присъдата. И най-вече - 
в името на оня народ, за 
който навремето Найчо 
Цанов е написал крилата-
та си фраза: „Народът е 
върховен господар в стра-
ната си”. 

Иначе само седмица 
след кражбата тримата 
вандали са разкрити и в 
мазето на единия от тях са 
намерени част от парчета-
та на нарязания бюст. След 
това срещу скрападжиите 
започва едно нескончаемо 
досъдебно производство, 
а парчетата от нарязания 
бюст пък са предоставени 

на Общината, след което 
са предадени за съхране-

ние в Художестве-
ната галерия с цел 
бронзовият бюст да 
бъде възстановен. 
Но от протокола 
на съдебното дело 
през 2010 година 
научаваме, че на-
рязаните парчета от 
бронзовия бюст са 
изчезнали безслед-
но незнайно как от 
Видинската худо-
жествена галерия. 
И тъй като те са 
основните вещест-
вени доказателства 
по делото, то три-
мата обвиняеми са 
оневинени, защото 
се отказват от даде-
ните си преди само-
признания.

След като в 
съдебната зала бе 

обявено това (в началото 

на миналата година), само 
за три дни наше репор-
терско проучване намери 
къде са въпросните „изчез-
нали” парчета. Тези отлом-
ки от поруганата памет на 
Видин се откриха при един 
скулптор от Велико Търно-
во, който бил ангажиран да 
възстанови бюста. Той не 
само ни предостави своя 
точен адрес, три имена, 
e-mail и GSM за директен 
контакт, а и снимки на час-
тично възстановявения от 
него бюст на Найчо Цанов. 
Още тогава предостави-
хме на видинската проку-
ратура данните за връзка 
с великотърновския скулп-
тор, както и снимките на 
бюста с „изчезналите” пар-
чета, които са и веществе-

Полувъзстановеният бюст 
на Найчо Цанов в едно велико-
търновско ателие
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За мен е удовоствие да честитя на редактор-стопанина г-н 
Савов и на редакционния екип на в. „НИЕ” 22-годишнината от 
отпечатването на първия брой на видинския областен вестник. 

Вече 22 години Вие безпристрастно и точно отразявате случ-
ващото се в нашия край като не забравяте и нашата община. От 
страниците на вестника ние получаваме както информация, така 
и коментари и анализи. 

Пожелавам Ви да продължавате напред с удвоени сили, за-
щото тук, в нашата община, Вие имате стотици верни читатели, 
които с интерес разтварят всеки нов брой на в. „НИЕ”.

Желая здраве и късмет на целия вестникарски екип. Нека 
не спира ентусиазмът Ви да ни информирате.

Честито!
Борис Николов, кмет на община Белоградчик

Дълбокоуважеми г-н Савов, 
Уважаеми списващи в „НИЕ”,
За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай 22-годишни-

ната от създаването на в. „НИЕ”. През годините изданието беше 
наш верен помощник – във всеки един момент, труден и радостен, 
от живота на нашата община Вие показвахте съпричастност. От-
разявахте вярно и коректно всичко случващо се, за което изразя-
вам своята признателност.

От свое име, от името на общинското ръководство пожелавам дълголетие на в. 
„НИЕ”, а не списващите го – остро и непримиримо перо.

Честито!
Милчо Лалов, кмет на община Брегово

Честита 22-годишнина!
Едва ли има човек във Видинско, който да не е разтварял стра-

ниците на видинския областен вестник „НИЕ”. Родил се заедно с 
промените от края на 80-те години, вестникът е хроникьор и ко-
ментатор на случващото се. Вече 22 години със силата на перото 
редактор-стопанинът г-н Савов и редакционният екип допринасят 
за създаването на гражданското общество тук.

През тези повече от две десетилетия на страниците на в. 
„НИЕ” като в огледало се отразяваха и проблемите на жителите на 
община  Грамада. Но, верни на наложения през всички тези години принцип на 
безпристрастност, достойно отразявахте и успехите на общинското ръководство.

За всичко постигнато през годините приемете искрените ми поздравления. По-
желавам Ви още много години неуморно да списвате Видинския вестник!

Николай Гергов, кмет на община Грамада

Вестник „НИЕ” още при създаването си преди 22 години стана 
трибуна за всички нас, живеещите в Северозападния край. Затова 
и за разлика от много други не само успя да оцелее въпреки дина-
мично променящото се време, но и се развива. 

Нека да си пожелаем вестникът да го има и в бъдеще, да про-
съществува още много десетилетия! Защото без него не можем, 
защото по него „сверяваме часовниците си”, научаваме какво се 
случва във всяка община, чрез него проблемите на община Димо-
во и на нейните жители биват чути, а нейните успехи - популяри-

зирани!
Честита 22-годишнина!

Лозан Лозанов, кмет на община димово

22 години изминаха от отпечатването на първия брой на 
вестник „НИЕ”. 22 години, през които безброй жители на Видин-
ско с вълнение са разтваряли страниците на изданието, за да 
разберат актуалното, интересното. 

22 години редакторът-стопанин г-н Савов и неговият екип 
отразяват точно и безпристрастно случващото се в нашия край 
като от острото им внимание не убягват и проблемите, и пости-
женията на община Кула.

По случай празника на вестник „НИЕ” пожелавам на всички, 
имащи принос към списването му, да не стихва желанието Ви да търсите истината, 
да бъдете творчески неуморими и все така непримирими към неправдата. 

Честит празник!
Владимир Владимиров, кмет на община Кула

Честит празник!
По случай 22-годишнината на в. „НИЕ” отправям към списва-

щите го своите пожелания за здраве, успехи – лични и професио-
нални – и щастие.

Важно е да познаваме добре проблемите си и трудностите, ко-
ито изпитваме, за да можем да се преборим с тях и да си помагаме. 
Перипетиите, през които минават всички видински общини, труд-
ностите в стремежа за по-добър живот във всяко населено място, 

както и успехите виждаме на страниците на в. „НИЕ” вече 22 години. 
На добър час!

Иван Каменов, кмет на община Макреш

Областен вестник „НИЕ” е пространството, където своето за-
служено място получават както успехите и възходите, така и про-
валите и паденията на силните на деня. Но място по страниците на 
вестника неизменно намират и житейските неволи и постиженията 
на обикновените хора. 

Община Ново село също никога не е забравяна. НИЕ – с наши-
те колоритни обичаи и красива природа, но и с нашата неуморна 
битка със социално-политическите проблеми, присъщи на малките 
общини като Новоселската, винаги сме присъствали на страниците 
на изданието. 

Сега, 22 години след отпечатването на първия брой на вестник „НИЕ”, пожела-
вам на целия списващ го екип здраве, творческо дълголетие и сили. 

Честит 22 рожден ден!
Георги Стоенелов, кмет на община Ново село

22 години в. „НИЕ” е пример за реализирана журналистическа 
мисия – честно и обективно отразяване на обществено-политиче-
ските събития и процеси, неуморно търсене на истината.

През тези години в. „НИЕ” не забрави и проблемите на община 
Ружинци, не пропусна да отбележи и успехите на общинската ад-
министрация. От страниците на вестника ние получаваме инфор-
мация, но вестникът е и пространството, където винаги се намира 
място за отразяване на събитията в нашата община – затова за 

успешното и ползотворно сътрудничество отправям личната си благодарност.
На целия екип на в. „НИЕ” желая здраве, щастие, дръзновение и духовна сила!
Честит празник!

Венцислав Ванков, кмет на община ружинци

Честит 22 рожден ден на в. „НИЕ”!
Известно е, че перото е по-силно от сабята. През всичките 

тези години Вие, списващите в. „НИЕ”, не злоупотребихте с влас-
тта, която словото Ви дава, но и в нито един момент не се по-
колебахте да я използвате, когато това бе в полза на хората от 
Видинския край.

Затова и през тези години в. „НИЕ” спечели уважението както 
на приятелите, така и на попадналите под удара на безмилостно-
то перо на пишещите на страниците на вестника. Но вестник „НИЕ” 
е дълголетен и защото коректно отразява разнообразието на живота във Видинска 
област, сериозно разглежда проблемите и случващото се, дава място на постиже-
нията на хората в нашия край и в община Чупрене.

Пожелавам на редактора-стопанин на вестник „НИЕ” г-н Савов и на редакци-
онния екип творческо дълголетие, неумореност и неустрашимост, дръзновение и 
непоколебимост.

Ваньо Костин, кмет на община Чупрене

Поклон пред паметта на Борис Спасов,

„НИЕ” - спортният вестник на Видин
Хари яръмов
Коментарът на спортните събития на страници-

те на в. „НИЕ” от първите броеве до днес!
Неговите репортажи, анализи и коментари са оч-

аквани от читателите на вестник „НИЕ” точно 22 го-
дини, каквато е възрастта на вестника.

На 75 години, Хари Яръмов продължава да отра-
зява спортните събития във Видин, като комента-
тор на вестник „НИЕ” и кореспондент на национал-
ния всекидневник „7 дни спорт”. Неговото пожелаНИЕ 
е вестникът все така обективно и компетентно да 
отразява проблемите на икономиката и културата на 
Видинския край. 

22 години е много до-
бра възраст в спортната 
кариера на всеки елитен 
спортист - завършило е 
неговото оформяне от 
юношеските години в лю-
бимия отбор, достигнати 
са първите шампионски 
титли и медали, утвър-
ждаване в националните 
отбори. Така и любимият 
вестник вече е достигнал 
един от своите върхове в 
Северозапада пък и сред 
регионалните издания на 
страната.

Редактор-стопанинът 
на в. „НИЕ” Влади Савов 
има особен пиетет към 

спортните събития и мно-
го често публикуваните 
материали се изнасят на 
първа страница. През тези 
изминали две и повече 
десетилетия на страници-
те на вестника бяха отра-
зявани най-значимите за 
Видинския край събития, 
през годините са „гостува-
ли” на спортната страница 
десетки водещи спортисти 
и деятели.

По инициатива на г-н 
Савов през 1997 г. бяха 
отличени най-добрите ви-
динлии в областта на кул-
турата, науката и спорта. В 
следващите години първи-

те издания на видинската 
ученическа баскетболна 
лига се провеждаха с ме-
дийното партньорство на 
в. „НИЕ”, поето бе и шеф-
ството над изявите на 
спортен клуб по тенис на 
маса „Бдинци-2000”. 

Читателите на в-к 
„НИЕ” - най-спортния 
вестник на Видин - нека 
очакват и занапред пълна 
информация, снимки и ин-
тервюта с представители-
те на крайдунавския град, 
постигнали забележими 
успехи с екипа на нацио-
налните отбори.

с когото през пролетта на 1990 г. започнахме спис-
ването на в. „НИЕ” – с възторга на участници и двигател 
на промените, с романтичната наивност, че с края на 
Живковизма няма да бъдем вкарани в общество на още 
по-некадърно управление от това на завършилите АОН-
СУ, на още по-безскрупулно полицейско следене, на още 
по-свирепа корупция и безпощаден бандитизъм. 

Но НИЕ сме живи, за да продължим да 
отстояваме идеите на истинската де-
мокрация!

А ти, Боби, почивай в мир!
„НИЕ”
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Лео Богдановски, редактор във в. "Телеграф" 
(отдел "Живот"); личен PR-консултант на популяр-
ни български музиканти.

16-годишен става активен сътрудник на в. „НИЕ”, 
после е криминално-съдебен репортер, а 1998-2001 г. 
е завеждащ отдел "Култура" във вестника. 

Вестник „НИЕ” е много скъп за мен, защото на не-
говите страници направих първите си сериозни стъпки 
в журналистиката и за повече от 5-те години работа в 
него научих всичко най-важно за тази трудна и отговор-
на професия. 

Поздравявам Владимир Савов и целия 
настоящ екип на вестника с 22-я рожден ден на „НИЕ” с пожела-
ние да запазите младостта на тези 22 години, но и да съхраните 
престижа и доверието на верните ви читатели с отговорност-
та и опита, които тези 22 години носят. Наздраве!

Лео Богдановски

но доказателство 
по делото. 

И след това в 
покоите на видин-
ската Темида се 
случиха две поред-
ни чудеса  - състав 
от наказателната 
колегия на Видин-
ския окръжен съд 
отмени оправда-
телата присъда и 
върна на Видинския 
районен съд делото 
за ново разглежда-
не, след което друг 
състав на Видин-
ския районен съд на 
23 ноември мина-
лата година постанови на 
тримата скрападжии ефек-
тивни присъди на по три 
години затвор и да запла-
тят на Общината общо над 
30 хиляди лева. Тези пари 
бяха напълно достатъчни 
за пълното възстановява-
не на бюст-паметника на 
Найчо Цанов в пълния му 
блясък.  

Да, ама не, защото на 
първи март тази година 
състав на Видинския ок-
ръжен съд отново напълно 
оправда тримата обвинени 
и осъдени.  И оправдател-
ната присъда окончателно 
влезе в сила, тъй като про-
куратурата не си направи 
дори труда да я протести-

ра. Независимо всичките 
съществуващи основания 
и дори намерените при 
репортерското ни разслед-
ване веществени доказа-
телства, които тукашните 
следствие и дознание не 
сколасаха да съберат вече 
12 и половина години. И 
ако мислят, че така се вър-
ши  работа, хвала им!

За да не изглежда този 
материал само като илюс-
трация на тъмната част 
от видинската ни срамна 
история, ще добавим за 
финал нещо по-оптимис-
тично – миналата година 
бе създаден Инициативен 
комитет за възстановяване 
бюст-паметника на Найчо 

Цанов от стопанина на 
вестник „НИЕ” Владимир 
Савов, Величкия епископ 
Сионий и председателя 
на ОбС-Видин в предиш-
ния мандат Светослав 
Славчев. И хората от този 
Инициативен комитет раз-
криха специална дарител-
ска банкова сметка: BG36 
TEXI 9545 5075103819. 
По сметката вече има по-
стъпили средства, но те 
все още не са достатъчни. 
Иска ми се да вярвам, че 
днешните и видинлии, и 
видинчани ще помогнат за 
възстановяване паметника 
на една от видинските ико-
ни - Найчо Цанов. 

Институциите поругаха 
паметта на Найчо Цанов

Да работиш във в. „НИЕ”
защото високите морални 
ценности на списващите 
в. „НИЕ” по никакъв начин 
не докосваха нито час-
тица от горчивите думи 
на Любен Каравелов: 
„Да търгуваш с мисълта 
и словото е по-срамно, 
отколкото да търгуваш 

с тялото си. Бездарните 
писатели, неспособните 
вестникари, безглавите 
публицисти са морални 
убийци. Журналистиката 
е такова едно поле, което 
търпи всякакви боклуци”. 
Нито пък са се вписвали 
и в крайчеца на обема 
на грозната констатация 
на Стоян Михайловски за 

българската журналисти-
ка – „каймак от храчки и 
сметана от помия”. 

Сигурно за това са и 
хвалебствените оценки в 
този брой, които се дават 
за нашите вестникарски 
усилия. Оценки, които ни 
задължават и за времето 
напред.

ВЛадИМИр Савов

w от стр. 1

Програма
за отбелязване на 24 май - ден на българската просвета и 

култура и на славянската пиаменост във Видин
10.30 ч. - Празнично шествие от СОУ „Цар Симеон Велики” до 

Художествената галерия „Н. Петров”   
11.00 ч. - Награждаване на изявени деятели в областта на обра-

зованието и културата на откритата сцена в Крайдунавския парк
11.30 ч. - Празничен концерт с участието на деца от видински 

детски градини, състави от читалище „Цвят” и Ансамбъл „Дунав”

от стр. 4w

Обезбюстеният паметник на Найчо Цанов днес
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ОБяВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад „Бдинци” № 2,  телефон: 094 609483 на 
основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, 
ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и 

Заповед № рд-02-11-449/19.05. 2012 г. на кмета на община Видин
ОБяВяВа КОНКУрС

за една длъжност Старши експерт „Туризъм и работа с 
НПО” в дирекция „Хуманитарни дейности”

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните 
актове за заемане на длъжността, са: 

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

- минимален ранг за заемане на длъжността - ІV младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – 2 години;
- владеене на английски език, владеене на втори чужд език;

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
- компютърни умения: Word, Excel, правно-информационни продукти, инфор-

мационно-управленски системи;
- оперативност, инициативност и комуникативност; 
- своевременно и коректно да обработва информацията; 
- умение за работа в екип;
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: икономи-

ка и управление на туризма, мениджмънт на туристическите услуги, маркетинг и 
управление в хотелиерството и туризма,  организация  и управление на турис-
тическото обслужване, стопанско управление, публична администрация, бизнес 
администрация;

3. Начин за провеждане на конкурса: 
- Решаване на тест
- Практически изпит
- Интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кан-
дидатите за участие в конкурса, са: 

- Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от На-
редбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

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

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна сте-
пен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професио-
налния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

5. документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощ-
ник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от деня на пуб-
ликуване на обявлението за провеждане на конкурса в местния ежедневник и в 
регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: гр. Видин, пл. 
„Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на граж-
дани на община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 
Интернет страницата на Община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информационни-
те табла във фоайето на сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Участие в изпълнение на общинските политики  
за развитие на туризма, сътрудничество и работа с НПО, при стриктно спазване и 
прилагане на нормативни документи.  Участва при реализиране на проекти по раз-
лични Национални и международни програми и дейности в областта на туризма с 
оглед устойчиво развитие на община Видин, за създаване на устойчив туристиче-
ски продукт, и инициативи на НПО.

8. размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 335 
лв. 

9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, 
т.1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да се 
изтеглят от следния Интернет адрес: http://www.vidin.bg/

Орган по назначаване:
ГЕрГО ГЕрГОВ

Кмет на община Видин

OБЩИНа  ВИдИН
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

OБЩИНа  ВИдИН
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

ОБяВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад „Бдинци” № 2,  телефон: 094 609483 на 
основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, 
ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и 

Заповед рд-02-11-448/19.05. 2012 г. на кмета на община Видин
ОБяВяВа КОНКУрС 

за една длъжност Младши експерт „Спорт и младежки 
дейности” в дирекция „Хуманитарни дейности”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните 
актове за заемане на конкурсната длъжност, са:

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

- минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква;

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
- оперативност, инициативност и комуникативност; 
- своевременно и коректно да обработва информацията; 
- умение за работа в екип;
- опит на същата или сходна позиция;

3. Начин за провеждане на конкурса: 
- Решаване на тест
- Интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кан-
дидатите за участие в конкурса, са: 

- Писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 
от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

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

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – 
„професионален бакалавър по..............”., допълнителни квалификации; 

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионал-
ния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

- Професионална автобиография;
 
5. документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 

/нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от деня на пуб-
ликуване на обявлението за провеждане на конкурса в местния ежедневник и в 
регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: гр. Видин, пл. 
„Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на граж-
дани на Община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 
Интернет страницата на Община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информационни-
те табла във фоайето на сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Участва в дейността на дирекцията чрез създа-
ване на организация за качествено изпълнение на общинските политики за разви-
тие на културата, спорта и младежките дейности при стриктно спазване и прила-
гане на нормативни документи.  Участва при реализиране на проекти, инициативи 
по различни Национални и международни програми и дейности в областта на раз-
витието на спорта и младежките дейности. Събиране и обработка на база данни в 
областта на спорта и младежките дейности.

8. размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 270 
лв. 

9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, 
т.1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да 
се изтеглят от следния Интернет адрес: http://www.vidin.bg/

Орган по назначаване:
ГЕрГО ГЕрГОВ

Кмет на община Видин

Що е вестник „НИЕ” и Тома Томов, 
стоматолог орто-
пед

Художник на 
вестника, сътво-
рил знака                          

в главата на 
издаНИЕто; автор 
на над 1500 карика-
тури във вестника 
от 1990 г. до този 
брой и занапред

Според послед-

ните направени 
проучвания от най-
авторитетните соци-
ологически агенции 

„Гълъп”, „Вихруша Рисърч” 
и „Виртуално горско стопан-
ство „Тетка Рада”, е налице 
следната констатация: след 
появяването на списвания 
от филолог вестник „НИЕ” 
бе пренебрегната формата 
ВИЕ. „НИЕ” елиминира ВИЕ 
като форма на авторитет, 
при това все още не е ясно 
дали граматически второ 
лице множествено число 
беше заменено от първо 
лице множествено число по 
силата на исторически пре-
образувания, или в резултат 

на множество граматически 
грешки, особено при про-
токолиране на някои доку-
менти, отразяващи нечия 
административна съвест. 
При историческата рекапи-
тулация се оказа, че многото 
грешки са от заседяването 
на едно място (т.нар. период 
на застой). 

Събирателният истори-
чески образ е налице с 

правна неграмотност 
отгоре и с хемороиди от-
долу. 

Лошото е, че при опреде-
лени обстоятелства нещата 
се обърнаха -  хемороидите 
се качиха отгоре, а правната 
неграмотност остана отдолу. 
Всичко това напомня  прода-
ваните на панаира оловни 
човечета, които се обръщаха 
винаги на дупето си. Когато 

бяхме малки искахме да ни 
ги купят, а сега като големи 
сами си ги избираме. Но си 
остана правилото на избор 
само от изнесеното на сер-
гията. Като деца плачехме 
за тях, а сега плачем от тях. 
Защото НИЕ, вече остарели-
те деца на Видин, знаем, че 
панаирът е нещо 
много искрено, 
дългоочаквано и 

w
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ОБяВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад “Бдинци” № 2,  телефон: 094 609483 на 
основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, 
ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и 

Заповед № рд-02-11-447/19.05. 2012 г. на кмета на община Видин
 ОБяВяВа КОНКУрС 

за една длъжност Старши експерт „Координиране на 
програми и разработване на проекти” в Отдел 

„Планиране и координиране на програми и проекти”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните 
актове за заемане на конкурсната длъжност, са:

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

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

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
- компютърни умения: Word, Excel, правно-информационни продукти, инфор-

мационно-управленски системи;
- оперативност, инициативност и комуникативност; 
- своевременно и коректно да обработва информацията; 
- умение за работа в екип;
- опит в разработване на стратегически документи и проекти;
- добро владеене на английски език;
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: инженер-

ство, икономика, публична администрация, евроинтеграция, хуманитарни дей-
ности, филология.

3. Начин за провеждане на конкурса: 
- Решаване на тест
- Практически изпит
- Интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кан-
дидатите за участие в конкурса, са: 

- Заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, ал.1 от 
Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

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

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна сте-
пен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професио-
налния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

 
5. документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощ-

ник /нотариално заверено пълномощно/ в 10 /десет/ дневен срок от деня на 
публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местния ежедневник и 
в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: гр. Видин, 
пл. „Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на 
граждани на община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 
Интернет страницата на Община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информацион-
ните табла във фоайето на сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Участва в дейността на отдела по изпълне-
ние на политиката на Общинска администрация Видин по усвояване на средства, 
предоставени от ЕС, като проучва и анализира възможностите на Общината за 
кандидатстване по определени програми във всички области на развитие.

8. размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 335 
лв. 

9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, 
т.1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да 
се изтеглят от следния Интернет адрес: http://www.vidin.bg/

Орган по назначаване:
ГЕрГО ГЕрГОВ

Кмет на община Видин

OБЩИНа  ВИдИН
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

OБЩИНа  ВИдИН
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

ОБяВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за държавен служител

Община Видин, гр.Видин, площад „Бдинци” № 2,  телефон: 094 609483 на 
основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, 
ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и 

Заповед № рд-02-11-446/19.05. 2012 г. на кмета на община Видин
ОБяВяВа КОНКУрС 

за една длъжност Младши експерт „Планиране и програмиране” 
в Отдел „Планиране и координиране на програми и проекти”.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните 
актове за заемане на конкурсната длъжност, са:

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

- минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
- минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква;

2. допълнителни изисквания към конкурсната длъжност:
- компютърни умения: Word, Excel, правно-информационни продукти, инфор-

мационно-управленски системи;
- оперативност, инициативност и комуникативност; 
- своевременно и коректно да обработва информацията; 
- умение за работа в екип;
- опит в разработване и управление на проекти;
- опит в разработване на стратегически документи;
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: инженер-

ство, икономика, публична администрация, евроинтеграция, хуманитарни дей-
ности;

3. Начин за провеждане на конкурса: 
- Решаване на тест
- Интервю

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кан-
дидатите за участие в конкурса, са: 

5.1. Писмено заявление за участие в конкурса (Приложение №2) към чл.17, 
ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

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

5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна сте-
пен –професионален бакалавър по..............., допълнителни квалификации; 

5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професио-
налния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

5.5. Професионална автобиография;
5. документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник 

(нотариално заверено пълномощно) в 10 /десет/ дневен срок от деня на пуб-
ликуване на обявлението за провеждане на конкурса в местния ежедневник и в 
регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на адрес: гр. Видин, пл. 
„Бдинци” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на граж-
дани на Община Видин. 

6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на 
Интернет страницата на Община Видин - http://www.vidin.bg/ и на информационни-
те табла във фоайето на сградата на Община Видин.

7. Описание на длъжността: Участва в дейността на отдела като организира 
и осъществява разработването, съгласуването и актуализацията на общинския 
план за развитие и програмите за реализацията му в съответствие с методически-
те указания на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, реше-
нията на Регионалния и Областния съвети за развитие, решенията на Общинския 
съвет и указанията на другите компетентни органи; Участва в разработването на 
проекти, свързани с устойчивото развитие на общината;

8. размер на основната заплата определена за конкурсната длъжност - 270 
лв. 

9. Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл.17, ал.2, 
т.1 от НПКДС и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност могат да 
се изтеглят от следния Интернет адрес: http://www.vidin.bg/

Орган по назначаване:
ГЕрГО ГЕрГОВ

Кмет на община Видин 

има ли той почва у Вас?
е пълно с изобилие 
от оловни човече-
та, свирки и прочие. 

Само че 
днешните оловни чо-

вечета, 
си приличат с продава-

ните на панаира по това,  че 
тежестта им никога не е в 
главата и услужливо си об-
ръщат дупето, когато воде-
щата сила ги натисне отго-

ре. Свирките пак можеш да 
ги намериш евтино. 

Панаирът продължава, 
клоуните се умножават. И въ-
преки че фокусите се правят 
елементарно, цялото граж-
данство чака изпод цилин-
дъра да се появи зайчето.  
Илюзионистите се появяват 
предрешени ту като цар 
Срацимир от „Баба Вида”, ту 
като минал по моста благо-

детел, ту като пишман фо-
кусник, който превръща в 
сараи изоставените цехове 
за производство на свредла 
и помпи. А когато се появи 
един гълтач на саби с голе-
мите обещания, продавачи-
те на ножове се разбягват, 
защото май само тяхната 
стока не е погълната. 

Ето защо всички НИЕ 
сме в заглавието на едно из-

дание, очакващи друга учти-
ва форма, освен ВИЕ, която 
да излиза от „НИЕ” (и тук е 
мястото да споменем героя 
от вица, който е казал: „ОН 
че ми вика ВИЕ, кога Я съм 
ТИ”).

И НИЕ, вече старите 
деца на Видин, с тъга си 
спомняме за оня панаир, за 
маймунката, за балоните, 
защото маймунката беше 

истинска, а балоните не бяха 
празни раздувания. Сега ба-
лоните вече са с размерите 
на  дирижабъл, маймунката 
е виртуална, виртуални  са и 
надеждите ни, като има оп-
ция за корекция по програма. 
Налице е пълна сегрегация, 
чакаме надежда, пусната на 
промоция, и дозирано ев-
ропейско благоволение за 
това, доколко да бъде граж-

данско обществото ни. А в 
очите на истинския клоун от 
панаира има сълзи. Но да ги 
оставим да блестят, да капят 
върху парчето вестник, с кое-
то си е увил хляба и на което 
пише: „Вестник „НИЕ”. Защо-
то утрото може да донесе 
освен поредната работна 
бизнес-среща, стимулира-
ща регионалното развитие, 
и онова хубаво чувство на 
честна гражданска позиция, 
наречена „НИЕ”.

w
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  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 
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и всички други столични и регионални вестници по цени на изданията.
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 ул. “Градинска” 7, ет. 1 счетоводство тел./факс 60 61 62    

х-л „Ровно”, ет. 2 редактори тел. 60 77 66
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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. 40 - 41 23 - 30 май 2012 г.

ПрОдаВа 

ИМОТИ

Продавам къща в с. 

Капитановци – 28 000 

лв., спешно; тел.: 0899 

136 322

Продавам къща в с. 

Търговище; тел.: 0898 

901 122

Продавам без по-

средник парцел в ре-

гулация – 500 кв.м, с 

дървено бунгало, 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 панелни 

гарсониери в к-с „Крум 

Бъчваров” и тухлена в 

кв. „Калето”; тел.: 0896 

659 632

Продавам къща в 

с. Слана бара, с двор-

но място;  тел. :  0878 

235 563

Продавам/Заменям 

двустаен апартамент, с 

разширение, в к-с “Бо-

нония”, бл. 4, ет. 2 за 

гарсониера с доплащане, 

без посредник; тел.: 0887 

989 593

Продавам двустаен в 

к-с “Панония”, бл. 7, ет. 4, 

ап. 54; тел.: 0897 054 308, 

0895 300 116

Продавам панелни 

двустайни в блок „Яво-

ров”, к-с „Крум Бъчва-

ров”, „Панония”, „Вида”,  

„Гео Милев”, „Петко Ка-

равелов” и тристаен па-

нел в к-с „Химик”; тел.: 

0896 659 632

Продавам празен 

парцел в регулация с. 

Акациево, без посред-

ник; тел.: 690 477, 0885 

323 280

Продавам тристаен 

тухлен апартамент, 107 

кв.м, с двор и място за 

гараж, топцентър; тел.: 

0878 639 452

Продавам гарсони-

ера, ет. 2 - 18 500 лв., 

тухлена - 25 000 лв., дву-

стаен панелен – 25 000 

лв., двустаен тухлен – 

35 000 лв., тристаен па-

нелен – 31 000 лв., трис-

таен тухлен – 55 000 лв., 

етаж от къща и къща с 

двор; тел.: 606 122, 0878 

620 610

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 строител-

ство, 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

П р од а ва м  га р а ж , 

тристаен апартамент 

и складове; тел.: 0888 

622 789

Продавам/Давам под 

наем магазин до Пазара; 

тел.: 0888 795 251

Продавам изгодно 

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 са-

мостоятелна къща, етаж 

от къща – 30 000 лв., 

етаж от къща в кв. „Кале-

то”; тел.: 0896 659 632

Продавам спешно 

напълно реновирана 

гарсониера (ново ВиК, 

ПВЦ дограма, ламинат, 

теракот,  обзаведена 

баня), с възможност 

за разширение, с мазе, 

зад СОУ “Св. св. Кирил 

и Методий”, от собстве-

ник; тел.: 0879 846 454

Продавам апарта-

мент 115 кв.м в к-с „Хрис-

то Ботев”;  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 многоста-

ен с гараж в  к-с „Крум 

Бъчваров“, кв. „Калето“, 

центъра, к-с „Химик”; 

тухлена гарсониера в 

центъра, панелни - в к-с 

„Бонония”, „Химик”, „Крум 

Бъчваров”, „Широка”; ма-

газини и офиси, преноси-

ми павилиони; тел.: 606 

122, 0897 828 008

Продавам апарта-

мент в широк център, 

тухла, гараж, ново стро-

ителство, в недовършен 

вид – 40 000 лв.; тел.: 

0885 916 227

Продавам гараж, гар-

сониера, двустаен, трис-

таен и къща, без посред-

ник; тел.: 0888 622 789

Продавам/Заменям 

магазин 35 кв.м за джип; 

тел.: 0887 943 970

Продавам къща в с. 

Градец, след основен ре-

монт; тел.: 0897 876 438

Продавам тристаен 

тухлен, с таванска и га-

раж, до парк „Толбухин”, 

след основен ремонт; 

тел.: 0896 672 942

Продавам къща в 

с. Иново, за ремонт, с 

двор 850 кв.м; тел.: 0882 

631 029

Продавам двустаен 

апартамент, с гараж; тел.: 

0885 043 680

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

Заменям вила в с. Рупци; 

тел.: 0899 203 325

КУПУВа ИМОТИ 

Купувам гори в зем-

лищата на Тияновци, 

Косово, Делейна, Гра-

мада, Срацимир, Водна, 

Макреш, Толовица; тел.: 

606 122, 0878 620 610, 

0887 471 218, 0897 828 

008

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 

навсякъде, във всички 

райони - 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 бок-

сониера; тел.: 0884 174 

841

давам под наем об-

заведена гарсониера в 

кв. “Калето”; тел.: 0878 

151 919

давам под наем апар-

тамент (студио), 67 кв.м, 

луксозно обзаведен със 

старинна мебел, в Со-

фия, ж.к. „Обеля” 2, на 

500 м от метростанцията; 

тел.: 0889 313 371

давам под наем по-

мещение 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 ка-

бинет 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

д а в а м  п о д  н а е м 

действащо заведение - 50 

кв.м, може и за магазин, 

в центъра на гр.Брегово 

(площада), цена - из-

годна, 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 фуражо-

мелка – 32 чукова; тел.: 

0878 235 563

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 

„Dese r t  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 туристиче-

ско ремарке; тел.: 0878 

775 235

Купувам кантар до 100 

кг; тел.: 0889 334 449 

раБОТа

Търся фадромист; 

тел.: 0888 231 033

Предлага съвремен-

но 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 

комуникативни възмож-

ности, отлични умения 

за работа с компютър - 

добро възнаграждение; 

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 

търси работа – гледане 

на болен, чистене на 

офиси, домове, гледа-

не на деца; тел.: 0893 

921 445

УСЛУГИ 

Фаянс, теракот, шпак-

ловка, боядисване – пер-

фектно, гаранция 5 годи-

ни; 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 боя-

дисване, фаянс, теракот 

– бързо, достъпни цени; 

тел.: 0882 406 658, 0897 

646 347

Строително-ремонт-

ни дейности, боядисване, 

преградни стени, фаянс, 

ламинат, ВиК инстала-

ции; тел.: 0898 674 203, 

0889 128 424, 0896 332 

063

Топлоизолация, ал-

пинист; тел.: 0897 908 

386

Шпакловка, боядис-

ване, преградни стени 

от гипскартон, окаче-

ни тавани, теракот, фа-

янс, мрамор; тел.: 0883 

493 209, 0896 010 382

СЕЛСКОСТ. 

ТЕХНИКа 

Продавам руски мо-

тоблок - фреза, неизполз-

вана, цена по споразуме-

ние; тел.: 0887 717 532

Продава малогаба-

ритен комбайн клас Ма-

тадор, косачка БЧС - че-

тириколка, бензин; тел.: 

0885 979 460

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 Фолксва-

ген „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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