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Green peace
отваря врати

Най-ценният капитал е човекът

Дълбоко в черния Космос, в черна галакти-
ка, около черна звезда обикаляла една черна 
планета. Там, край една черна река, която ми-
навала през черна долина, се издигала черна 
планина. Там под един черен връх, в едни черни 
скали имало черна пещера. Вътре в черния, не-
прогледен мрак имало двама черни хора, които 
стоели до огън с черен пушек. Двамата мълча-
ли дълго, докато накрая единият проговорил:

- Абе, баджанак, май тези гуми не трябваше 
да ги палим, а? 

Не пропускайте невероятното 
изживяване в зеления мир на 

първия по рода си в 
Северозападна България ак-

ва-парк и спа-хотел 
Green peace в Божурица!
Разположен в сърцето на най-живописна-

та местност около Видин, той осигурява не 
само възможност за почивка и възстановява-
не, но и палитра от незабравими преживява-
ния с висока степен на комфорт и конкурент-
но предлагане на туристически услуги.

Виж повече на стр. 8

Това заявява пред в. „НИЕ” кметът на община Брегово 
Милчо Лалов, който е категоричен, че въпреки трудностите 
и тенденциозното отношение на държавната власт няма да 
спре да работи по проекти, защото го прави за бреговчани

„НИЕ”: Г-н Лалов, през миналия 
месец при посещението си във Ви-
дин евродепутатката от “Коали-
ция за България” Илияна Йотова 
каза, че Вие сте един от малкото 
кметове, които много успешно 
работят с европейски програми. 
Продължавате ли и сега, във Ва-
шия четвърти кметски мандат, 
да сте все така активен?

Милчо Лалов: Основната про-
грама, по която работи Община Бре-
гово, е ОП „Развитие на човешките 
ресурси” – 
тоест, ин-
вестиция 

- Изсвири ни “Циганка стара, пуши с лула“!
- Не може - в закрито помещение сме!

„Златно евро 2011” получи Герго Гергов

Кметът на община Ви-
дин получи Национален 
приз „Златно евро 2011” с 
диплом. Официалната це-

ремония се състоя в нача-
лото на седмицата в аула 
„Максима” на Универси-
тета за национално и све-

товно стопанство в София. 
Наградата връчи Веселка 
Иванова от Националното 
сдружение на общините в 
Република България. 

Призът е учреден от 
списание „Фондове, про-
грами, проекти”. С него 
се удостояват кметове на 
общини, мениджъри на 
фирми, консултанти, по-

стигнали високи резулта-
ти в усвояването на сред-
ства от Европейския съюз. 
Общо 12 бяха номинаци-
ите. Освен Герго Гергов 
отличия получиха кмето-
вете на още три общини в 
страната – Разлог, Петрич 
и Летница. 

„Златното евро” е по-
златено в Монетния двор с 
чисто злато и е уникат със 
запазени права. Кметът 
на Видин получава прес-
тижната награда тъй като, 
ръководейки дейностите 
в общината, демонстрира 
ниво на компетентност и 
практическа реализация 
на проекти по европейски 
програми. Резултатите 
са оценени от експертно 
жури.
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Община Видин е осъдена да плати на 
частна фирма обезщетение от 470 000 лв.

това е трети случай, в който фирми осъждат Видинска община за огромни сумиАдминистративен съд 
– Видин, със свое реше-
ние от края на месец май 
е осъдил Община Видин 
да заплати на частната 
фирма ЕТ „Елит Ю-Ю.М” 
обезщетение за пропус-
нати ползи. Видинското 
кметство трябва да плати 
сумата от 463 912 лева, 
представляваща обезще-
тение за претърпени иму-
ществени вреди.

Фирмата, която се 
занимава с дърводелски 
услуги и производство 
на мебели, се намира на 
територия, достъпът до 
която бе отрязан поради 
строителството на инфра-
структурата на Дунав мост 
2 от края на 2008 г. Съдът 
е решил, че намалената 
стойност на недвижимия 
имот на ищеца е в размер 
на 300 000 лева. Допъл-
нително преценката на 
магистратите е, че той е 

пропуснал ползи и е пре-
търпял имуществени вре-
ди в резултат на отлива на 
клиенти , които не са мог-
ли да стигнат до фирмата, 
в размер на 160 000 лева. 
Съдът е преценил още, 
че фирмата е претърпяла 
имуществени вреди в ре-
зултат на счупена ограда 
и изграждане на нов път 
за достъп до търговския 
обект в размер на 6087 
лева, ведно с дължимата 
законна лихва от подаване 
на исковата молба до окон-
чателното изплащане на 
задължението. Решението 
може да бъде обжалвано 
от страните във Върхов-
ния административен съд 
в 14 дневен срок.

Административното 
дело от фирма ЕТ „Елит 
Ю-Ю.М.” е заведено сре-

щу Община Видин за това, 
че през 2004 г. тогавашни-
ят видински кмет е издал 
заповед, с която е одо-
брен проект за частично 
изменение на територия 
на обект „Площад „Нора 
Пизанти” във Видин, в из-
пълнение на която е из-
граден надлез за нуждите 
на бъдещия Дунав мост 2 
по границата на недвижим 
имот, собственост на фир-
мата, в резултат на което 
са му нанесени значител-
ни вреди.

В имота на фирмата, 
до който е затруднен дос-
тъпът, има масивна сгра-
да със застроена площ от 
1235 кв.м., състояща се от 
две помещения, с разпо-
ложени в тях дърводелна, 
цех за мебели, гатерно 
и едно магазинно поме-

щение и част от масивна 
сграда, със застроена 
площ от 180 кв.м., обосо-
бена като кафе-аперитив. 
Собственикът на фирма-
та е ипотекирал имота си 
срещу банков кредит от 3 
млн.лв, който в годините 
поради невъзможността за 
достъп на клиенти до фир-
мата е обслужвал със за-
труднения, а фирмата му 
е претърпяла значителни 
финансови загуби. Поради 
прекъснатия директен дос-
тъп до имота на фирмата 
и неизграждане в годините 
на алтернативен достъп 
собственикът е търпял 
отлив на клиенти. Това е 
наложило изграждането 
на временен път за достъп 
до търговските и производ-
ствените помещения.

В края на м.г. в Адми-

нистративен съд – Видин 
бяха заведени общо два 
иска срещу Община Видин 
за причинени вреди за над 
800 000 лв. след започна-
тото строителство на Ду-
нав мост 2. Софийско дру-
жество иска обезщетение 
от Община Видин от 418 
000 лв. Жалбоподателят 
е собственик на поземлен 
имот в Западна складо-
ва зона по регулационния 
план на Видин. Втори-
ят иск бе на едноличния 
търговец „Елит Ю” също 
за ограничен достъпът до 
изградения и пуснат в екс-
плоатация търговски обект. 
И в двата случая се касае 
за одобрен проект за час-
тично изменение на под-
робния устройствен план 
(ПУП) на „Площад Нора 
Пизанти” във Видин. След 

кметска заповед и издаде-
но разрешение за строеж 
през лятото на 2008 г. е за-
почнало изграждането на 
подлез, минаващ на грани-
цата на имота на ищеца, с 
което се затваря порталът 
и се възпрепятства достъ-
път до имота.

Част от огромните 
дългове на Община Ви-
дин са заради забърка-
ни общински гафове още 
преди четири–пет години. 
През 2010 г. Общината бе 
осъдена да плати над 600 
000 лв. за продаден през 
2007 г. несъществуващ 
имот, оказал се част от ин-
фраструктурата на Дунав 
мост 2. С други над 600 
000 лв. тя бе осъдена и от 
видинско дружество, зара-
ди частично изменение на 
ПУП - с кметска заповед от 
октомври 2004 г.

ГАЛЯ 
Петрова

Японски и български деца играха заедно “Дунавско хоро” 

Община Видин разкрива нови социални услуги

Мобилен екип на РЗИ – Видин ще учи ви-
динлии за вредата от тютюнопушенето

На 8 юни (петък) Консултативният кабинет за отказ 
от тютюнопушене, създаден преди 7 години в Районна 
здравна инспекция – Видин, ще „излезе” сред хората, 
за да им разкаже за риска от тютюнопушене. В рамки-
те на инициативата, с която се отбелязва годишнината 
от откриването на специализирания кабинет, видинлии 
ще могат безплатно да измерят своя ръст, тегло, про-
цент мускулна маса, процент мазнини, процент вода, 
структура на тялото, ИТМ и кръвно налягане.

За целта от 09.30 ч. до 12.30 ч. здравните експерти 
ще гостуват в Професионална гимназия „Васил Лев-
ски”, а от 14.00 ч. до 17.00 ч. ще бъдат в МОЛ – Видин. 
Освен прегледите ще бъдат раздавани и  информаци-
онни материали, а желаещите ще бъдат консултирани 
как да се хранят и живеят здравословно. 

Целта на инициативата е консултациите да станат 
достъпни за по-голяма част от населението, да бъде 
популяризирана дейността на кабинета и да бъде по-
вишена здравната култура на видинлии. 

На провелото се на 
29 май (вторник) заседа-
ние на Общински съвет 
– Видин общинските съ-
ветници приеха няколко 
предложения, с които бе 
разширен обхватът на 
предлаганите в община 
Видин социални услуги. 

Бе прието предло-
жението на кмета Герго 
Гергов за създаване на 
звено „Услуги в домашна 
среда” към Домашен со-
циален патронаж – Видин. 
Това е изискване, за да 
може Община Видин да 
кандидатства по проекта 
„Домашна услуга”, който 
ще замени приключилия 
„Домашен помощник”, и 

завършващите септември 
тази година проекти „Ли-
чен асистент” и „Достоен 
живот”. Вероятно, обясни 
Венци Пасков, ще се кан-
дидатства за максималния 
размер на финансиране – 
250 хил. лв. 

Цената на услугите, 
предлагани в звеното, е 
съобразена с вида на ус-
лугите, тяхната продъл-
жителност и дохода на 
потребителите като ми-
нималната потребителска 
такса е 0,17 лв. на час. 
Тази минимална сума се 
умножава с различен кое-
фициент, който е толкова 
по-висок, колкото по-ви-
сок е доходът на потреби-

теля.
Освен това в община 

Видин вече ще се предла-
гат и други нови социални 
услуги. След решения на 
ОбС – Видин ще бъдат 
разкрити още „Кризисен 
център”, „Център за ра-
бота с деца на улицата”, 
„Център за обществена 
подкрепа” и „Наблюдава-
но жилище”.

„Кризисният център” 
ще отвори врати на ул. 
„Княз Борис Първи” но-
мер 25а. Капацитет му ще 
е 6 места, числеността 
на персонала – 4 щатни 
бройки, а годишният бю-
джет на центъра ще е 43 
260 лв. при 7210 лв. стан-

дарт за издръжка на едно 
лице. 

„Център за работа с 
деца” ще е с капацитет 15 
места, численост на пер-
сонала 7,5 щатни бройки и 
годишен бюджете на цен-
търа 89 760 лв. при 5984 
лв. стандарт за издръжка 
на едно лице и също ще се 
помещава в сградата на 
бившето спортно училище 
в град Видин.  Отново там 
ще се разкрият и „Център 
за обществена подкрепа” 
и „Наблюдавано жилище”. 
Първият ще е с капацитет 
80 места, 16 човека пер-
сонал и 205 280 лв. годи-
шен бюджет при 2566 лв. 
стандарт за издръжка на 

едно лице. „Наблюдава-
ното жилище” пък ще е с 
капацитет 4 места, числе-
ност на персонала 1 щат-
на бройка и годишен бю-
джет 20 168 лв. при 5042 
лв. стандарт за издръжка 
на едно лице. И четирите 
са делегирани от държа-
вата дейности и услугите 
трябва да заработят от 
началото на септември.  
За сведение бе приет и 
докладът за извършения 
в „ДКЦ 1” одит, от който 
става ясно, че за 2011 г. 
общинското предприятие 
има 120 хил. лв. по-малко 

приходи от 2010 г., а пък 
за последните 4 години 
натрупаните задължения 
за неплатени данъци са 
около 22 хил. лв. Одитни-
ят доклад, решиха общин-
ските съветници, ще бъде 
предоставен на сформи-
раната с решение на ОбС 
– Видин на предходното 
заседание временна ко-
мисия към ОбС – Видин, 
която има за задача да 
предложи стратегия за 
развитие на общинските 
дружества в сферата на 
здравеопазването.

рОСИЦА кирилова

Японски и български 
деца заедно отбелязаха 
1 юни – Международния 
ден на детето, като играха 
“Дунавско хоро” в Бело-
градчик. В продължение 

на три дни, от 29 до 31 
май, гости на Белоградчик 
бяха 16 ученици на въз-
раст от 14 до 18 години 
от японския град Хиташи 
Мацушима – градът, който 

пострада се-
риозно при 
з е м ет р е с е -
нието в Япо-
ния миналата 
година. Тех-
ният град е 
разрушен на 
65 процента, 
разказа Юко 
Т а к а х а ш и , 
ръководител 
на групата, 
на срещата 
с кмета на 
Белоградчик 
Борис Нико-
лов. 

По вре-
ме на своето 
пребиваване 

в града под 
скалите децата от страна-
та на изгряващото слънце 
посетиха природните фе-
номени Белоградчишките 

скали, крепостта „Калето” 
и пещерата Магура. Участ-
ваха и в проведеното тър-
жество по повод чества-
нето на 162-та годишнина 
от въстанието през 1850 
година. Най-интересни 
за тях бяха срещите им с 
техните връстници от СОУ 
„Христо Ботев”. Децата на 
Япония и на Белоградчик 
заедно играха, забавлява-
ха се, изписваха имената 
си на български и японски. 
Българчетата представи-
ха на гостите си родния 
фолклор и художествени 
занаяти. Футболната сре-
ща между дамските отбо-
ри на училището и гостите 
завърши при резултат 1:1.

На изпроводяк бъл-
гарчета и япончета се хва-
наха заедно и изиграха 
“Дунавско хоро”. 
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в човешкия ресурс. И през 
този мандат продължаваме 
да разработваме програми 
за заетост – безработица-
та е сериозен проблем за 
Бреговска община и ако 
не е възможно да строим 
фабрики и заводи, поне да 
направим всичко възмож-
но за работоспособните 
хора да се създаде въз-
можност да се трудят. Това 
го правим точно разра-
ботвайки такива проекти. 
Няма друг начин – липсва 
инвеститорски интерес не 
само в нашата община, но 
и в цялата област. Извест-
но раздвижване има само 
в областта на земедели-
ето, което е реалният по-
минък на хората, живеещи 
тук – почти 98 % от земята 
в Брегово се обработва. 
Но говорим за малък брой 
арендатори, които обра-
ботват повече декари и 
раздвижването в тази сфе-
ра не решава проблема с 
безработицата. 

„НИЕ”:  На колко чо-
века сте успели да оси-
гурите работа посред-
ством ОП „Развитие на 
човешките ресурси”?

Лалов: Миналата го-
дина бяха включени около 
400 души. Те преминаха 
около два и половина ме-
сеца обучение в няколко 
направления – за строите-
ли, еколози, цветари, гра-
динари, ВиК специалисти, 
ел. специалисти. Премина-
лите обучение работят 12 
месеца по различни про-
грами, след което получа-
ват право на обезщетение 
от Бюрото по труда. Тоест, 
така тези хора повече от 
година и половина получа-
ват някакви доходи. 

Има едно условие, по-
ставено в тези програми 
– хора, които веднъж вече 
са се възползвали от тях, 
в продължение на 2 годи-
ни нямат право повече да 
участват. И сега една част 
от хората няма да могат 
да бъдат включени по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси” – това е един 
тежък момент за община 

Брегово, защото се засил-
ва пак това страшно явле-
ние „безработица”. 

„НИЕ”: С такъв го-
лям брой наети хора по 
ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси” Община 
Брегово всъщност е 
най-големият работо-
дател в района?

Лалов: Да, на 400 
души ставаме рабо-
тодател, сключваме 
договори за работа, 
даваме работно об-
лекло, издръжка. 
Поели сме сериоз-
ни ангажименти, но 
те в крайна сметка 
са инвестиция в 
човешкия ресурс, 
инвестиция за хо-
рата. 

Миналата го-
дина не успяхме 
да включим в про-
грамата около 200 
човека, които тази 
година сме обхва-
нали. В момента 
те се обучават, ко-
ето ще продължи до края 
на август и в началото на 
септември ще бъдат на-
значени по различните 
програми. 

„НИЕ”: Един от ос-
новните проблеми с 
програмите за временна 
заетост е забавянето 
на дължимите от Аген-
ция „Социално подпома-
гане” пари за заплати и 
осигуровки на наетите. 
Как стои този въпрос в 
община Брегово?

Лалов: В договора, 
който сме подписали, има 
клауза, че първите два 
месеца трудовите възна-
граждения на работещи-
те по тези програми се 
подсигуряват от Община 
Брегово и след това Аген-
ция „Социално подпомага-
не” ги възстановява. Това 
възстановяване именно 
се бави и то над тези два 
месеца. В момента имаме 
невъзстановени около 240 
хил. лв. – започва тяхно-
то изплащане, но с тези 

пари ние първо ще внесем 
осигуровки на наетите и 
може би ще закъснеем с 
изплащане на възнаграж-
денията през следващите 
месеци. Това е сериозен 
проблем, който поредна 
година не се решава.

И много общини зара-
ди това бавене на парите, 
това блокиране на общин-

ски средства избягват да 
кандидатстват по тази про-
грама. А тъй като на нас 
тези пари не са ни зало-
жени в бюджета, налага ни 
се, за да платим заплати 
на наетите стотици хора, 
да поемаме задължения 
към фирми-доставчици, с 
които работим.

„НИЕ”: Но въпреки 
този сериозен проблем 
продължавате да рабо-
тите по ОП „Развитие 
на човешките ресур-
си”?

Лалов: Въпреки тези 
трудности ние не се отказ-
ваме, защото е за хората 
в общината, а най-ценни-
ят ни капитал е именно 
човекът. С тези програ-
ми са ангажирани всички 
кметове на кметства и в 
общинската администра-
ция още около 16 човека, 
които отговарят по различ-
ните направления. Голям 
ангажимент сме поели, но 
повтарям - не съжалява-
ме, защото го правим за 

хората!
„НИЕ”: Това съвсем 

не е единственият про-
блем по отношение на 
забавяне на изплащане 
на средства по спечеле-
ни и изпълнени проекти 
в община Брегово?

Лалов: През 2008 г. 
беше завършен проектът 
„Реконструкция на водо-

снабдителната система на 
община Брегово”, който се 
финансира по „САПАРД” и 
бе на стойност над 2,8 млн. 
лв. В момента все още не 
са ни преведени над 470 
хил. лв., които предста-
вляват ДДС по проекта и 
тази сума фигурира като 
задължение на Община 
Брегово. 

В тази връзка в един 
от броевете на в. „Труд” 
излезе статия, че Община 
Брегово оглавява черния 
списък на общините с най-
много задължения. Аз вед-
нага отреагирах – свързах 
се с редакцията на вест-
ника и оттам ми казаха, че 
тази информация е взета 
от сайта на Сметната па-
лата. Да, цифрите са така, 
но фактите са съвсем дру-
ги. Вярно е, че Община 
Брегово има задължения, 
но те са по вина на дър-
жавата, която не превежда 
суми по спечелени и вече 
изпълнени проекти на Об-
щина Брегово. 

„НИЕ”: Тези пробле-
ми – дългите проверки 
и забавянето на парите 
– само на тежки проце-
дури и европейски из-
исквания ли се дължат 
според Вас или има ня-
какво тенденциозно от-
ношение, тъй като сте 
кмет от политическа 
сила, която в момента 

е в опозиция?
Лалов: Катего-

рично тук се вмък-
ва и политически 
елемент. Например 
по проекта за ка-
нализация, който 
изпълнихме по про-
грама „САПАРД”, 
кореспонденция -
та, която съм во-
дил, стигна чак до 
ОЛАФ. От ОЛАФ 
ми отговориха, че 
с Община Брего-
во нямат никакви 
проблеми, тя е из-
рядна. Водил съм и 
дълга кореспонден-
ция със станалата 

известна Калина Илиева и 
въобще с Държавен фонд 
„Земеделие”, които прех-
върлят отговорността към 
Министерство на финан-
сите, а оттам – на ДФ „Зе-
меделие”. Отправили сме 
питания към министрите 
на земеделието Мирослав 
Найденов и на еврофондо-
вете Томислав Дончев, но 
от отговора на двамата, че 
проблемът ще бъде разре-
шен, не последва нищо. 

За мен е ясно, че това 
е по политически причини. 
Но по този начин отблъск-
ват Общините от канди-
датстване по европейските 
програми. Говорят, че мал-
ко пари се усвояват, но не 
казват защо е така. Вината 
съвсем не е в нежелание 
на кметовете да канди-
датстват. По европейските 
програми има невероятни 
проблеми!

Проявихме търпение, 
но ще бъдем принудени да 
заведем дело срещу ДФ 
„Земеделие” и това сигур-

но ше стане още до края 
на този месец. Фирмите, 
които изпълниха проекта, 
са търпеливи, но и тяхното 
търпение ще бъде изчер-
пано – имам информация, 
че основната фирма-из-
пълнител, която е софий-
ска, скоро ще ни заведе 
дело.

„НИЕ”: Въпреки теж-
ката икономическа си-
туация Вие не се отка-
захте от традицията и 
тази година също орга-
низирахте фестивала 
„Тимошка пролет”.

Лалов: Независимо 
от кризата по никой начин 
не бих се отказал от тази 
традиция в културния ка-
лендар на Брегово. Фес-
тивалът „Тимошка пролет” 
на 18 и 19 май мина на 
много добро ниво. Участ-
ваха всички 9 читалища в 
община Брегово със сво-
ите фолклорни ансамбли, 
доказвайки така, че чита-
лищата не само все още ги 
има, но и са активни. Те се 
изявиха през първия ден 
на фестивала. Вторият 
ден участваха духови му-
зики – 8 състава. Дойдоха 
духови музики от Елин Пе-
лин, Белоградчик, Видин и 
духовите музики на терито-
рията на Брегово. Неверо-
ятен празник за духовната 
сфера на община Брегово 
– много песни, много игри! 
С духовия състав на Елин 
Пелин дойдоха и мажорет-
ки, които в продължение 
на 2 часа представиха 
свои танци. И всичко това 
беше съпроводено с при-
съствието на много граж-
дани, които се възхищава-
ха от дейността на нашите 
читалища и от духовите 
музики, които участваха в 
този невероятен празник. 
Накрая всички духови му-
зики се събраха на тераса-
та пред читалището – 100 
души музиканти засвириха 
Дунавското хора и всички 
присъстващи там стотици 
хора, млади и възрастни, 
играха няколко часа хоро в 
центъра на града. Изклю-
чителен празник!

разговора води
теОДОрА Макавеева

22,5 % от хората във Видинско без работа 

Най-ценният капитал е човекът

Равнището на безра-
ботицата за страната през 
април е с 0,1 % по-ниско 
от това през предходния 
месец. Лесно можем да си 
обясним тези данни със 
сезонната заетост – лято-
то традиционни е период-
ът, когато хотелиерство, 
ресторантьорство, селско 
стопанство, строителство 
търсят да наемат работ-
ници. Съвсем различно 
обаче стоят нещата във 
Видинска област – при нас 
такава силно изразена се-
зонна заетост няма и по 
тази причина обяснимо на-
шата област е една от 8-те 
в страната, където без-

работицата е нарастнала 
през въпросния период (за 
сравнение в 16 области 
броят на безработните е 
намалял, а в 4 се е запа-
зил непроменен).

Така 
във Видин за 

пореден месец ста-
тистиката отчита 
ръст на безработи-
цата – 

тя се е увеличила с 
1,75 % в сравнение с март 
и през април вече 22,5 % 
от населението тук актив-
но търси работа с посред-
ничеството на Бюрото по 
труда. Зад този процент 
стоят 8340 безработни. От 

тях 5311 са регистрирани 
в Бюро по труда – Видин, 
а 3031 в Белоградчиш-
кото бюро. Какъв реално 
обаче е техният брой като 
включим тези, които са се 
отказали да си търсят ра-
бота, едва ли някой може 
да каже със сигурност, но 
нищо чудно да стигнат 30 
%, че и повече от трудос-
пособното население. 

Иначе официално в 
Дирекция Бюро по труда 
– Видин  (ДБТ) безрабо-
тицата е 16,83 %, а в ДБТ 
– Белоградчик тя е 48,31 
%. След като в началото 
на годината бе обявено 
закриването на Дирекци-

ята на Бюрото по труда в 
Кула и превръщането й в 
подразделение на Видин-
ското бюро по труда, вече 
от април месец в обхвата 
на ДБТ – Видин спадат об-
щините Видин, Брегово, 
Ново село, Кула, Макреш, 
Бойница и Грамада. От 
тях най-ниска безработица 
има във Видинска община 
– 12,94 % (3404 регистри-
рани безработни). Във 
всички останали процен-
тът на търсещите активно 
работа е двойно и даже 
тройно по-голям. Така за 
община Брегово берзабо-
тицата е 43,12 % (668 без-
работни), за община Ново 

село – 20,93 % (260 без-
работни), за община Кула 
– 26,74 % (462 безработ-
ни), за Макреш – 50 % (159 
безработни), за Бойница – 
39,51 % (113 безработни) и 
за Грамада – 48,61 % (245 
безработни).  

В ДБТ – Видин са реги-
стрирани 798 безработни 
младежи до 29-годишна 
възраст и те са около 15 % 
от всички търсещи работа 
в област Видин с посред-
ничеството на Бюрото по 
труда. През април в срав-
нение с март техният брой 
е нарастнал с 20 човека. 
Процентът на продължи-
телно безработните (които 

повече от 12 месеца безус-
пешно са търсили работа) 
е все така висок – 35,49 % 
или 2692 души.

На този фон обявени-
те работни места са твър-
де малко – през април за 
1 свободно място се кон-
курират 14 безработни. И 
във Видин има повишено 
търсене на сервитьори, 
сезонни работници в сел-
ското стопанство, строи-
тели, недостатъчно, за да 
бъде регистриран спад на 
равнището на безработи-
ца. Традиционно много са 
и обявените работни мес-
та в шивашката промиш-
леност.

На бреговския площад 100 души музиканти засвириха Дунав-
ското хора, а няколкостотин човека го заиграха
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Случилото се с малката Мария е грешка на системата

Видинската търговско–промишле-
на палата проведе на 01 юни 2012 г. 
Форум по проект „Трансгранични дей-
ности за развиване на образованието“, 
финансиран по Програма за Трансгра-
нично Сътрудничество по Инструмента 
за предприсъединителна помощ (IPA) 
между „Република България и Републи-
ка Сърбия 2007-2013”, договор №RD-02
-29-1246/02.08.2011.

Форумът беше открит от господин 
Красимир Кирилов – Председател на 
Видинската търговско–промишлена 
палата (на сн. горе правият) и от госпо-
дин Милан Бадивук – Ръководител на 
проекта от Регионалната икономическа 
палата Зайчар (на сн. вторият отляво). 
Лектори на Форума бяха господин Дра-
ган Ранджелович и госпожа Драгослава 
Джокич от Република Сърбия. Във Ви-
дин те представиха лекции на следните 
теми: „Преодоляване на пропастта меж-
ду необходими умения и дефицита на 
квалифицирана работна ръка” и „Упра-
вление на отпадъците в туристическите 

съоръжения”. 
Целта на Форума беше да се пред-

ставят резултатите от извършено про-
учване сред 100 организации и фирми 
от област Видин, работещи в областта 
на земеделието, хранително–вкусова-
та, текстилната, обувната, кожарската 
промишленост и туризма за нуждата 
от допълнителни квалификации и при-
добиване на нови умения на работната 
ръка. 

В края на Форума участниците бяха 
запознати с предстоящите дейности по 
проекта.

След като 11-годиш-
ната Мария почина по 
време на транспортира-
нето си до софийска бол-
ница, а смъртта й стана 
причина Министерството 
на здравеопазването да 
започне цялостна про-
верка на дейността на 
всички, имащи отношение 
към случая, вчера пред-
ставители на видинската 
Районна лекарска коле-
гия обявиха, че комисия 
ще разследва казуса. 
Д-р Борислав Милчев (на 
снимката вдясно), член 
на управителния съвет 
на колегията заяви, че 
разследването ще бъде 
поверено на председа-
телстваната от д-р Баш-
лийски етична комисия, в 
която ще бъдат привлече-
ни специалисти от област 
Видин, от централата 
на Българския лекарски 
съюз (БЛС), водещи ле-
кари от специалностите, 
които засягат медицински 
този казус.

„Разбираме и съчувст-
ваме на скръбта на близ-

ките, но не можем да се 
съгласим с някои квали-
фикации, в които се дават 
оценки за поведението на 
наши колеги и то уважава-
ни колеги, които са члено-
ве на Българския лекар-
ски съюз – Видин”, каза 
д-р Милчев. Той не изклю-
чи възможността някъде 
да е допуснат пропуск, но 
подчерта, че подобно за-
боляване би трябвало да 
е било диагностицирано 
много по-рано. 

„Тази комисия ще раз-
гледа всичко, което се е 
случило с малката Мария, 
защото диагнозата, с коя-
то тя постъпва, е стряс-
каща. Смисълът на коми-
сията е да разбере защо 
тази диагноза е изпусна-
та, при някой има някакъв 
пропуск. Ние като лекари, 
като общество трябва да 
си отговорм защо се е 
стигнало до тук и аз ви га-
рантирам, че това ще ста-
не. Това, което се случи 
с Мария, е една типична 
грешка на системата – от-
говорност имаме всички. 

Отговорност има и коле-
гията като специалисти, 
отговорност има Минис-
терство на здравеопазва-
нето, Здравна каса, обще-
ството като цяло, има и 
лична отговорност, защо-
то здравето е личен капи-
тал и всеки трябва да се 
грижи за него”, е мнение-
то на д-р Милчев. 

„Големите пропус-
ки са на по-ранен етап 
– имало ли е диагноза, 
знаели ли са родителите. 
Това е едно сериозно за-
боляване и този стадий на 
заболяването според мен 

е налагал едно сериозно 
стационарно лечение”, 
смята д-р Башлийски.

Д-р Милчев посочи, че 
видинската лекарска ко-

леия е изчакала със сво-
ята позиция, за да получи 
някаква яснота около слу-
чилото се на 25 май. Още 
веднъж беше подчертано, 
че комисията, която ще 
се създаде, няма да раз-
глежда само случилото 
се след приемането на 
момичето по спешност, а 
ще се върне и по-назад, 
за да се открие къде има 
пропуск. „Протоколите от 
медицинския одит още 
не са излезнали, но ние 
горе-долу имаме предста-
ва какво са констатира-
ли те, имаме представа 
какво точно се е случило 
като медицински казус на 

злощастния ден, какви са 
действията от медицин-
ска гледна точка, кои са 
хората, участвали. Така 
че имеме изградено соб-
ствено мнение и то корен-
но се различава от това, 
което напоследък излиза 
в пресата”, каза още д-р 
Милчев. 

ДопълнеНИе: 
В следващия 

брой очаквайте 
целия разговор 

с представите-
лите на Районна 
лекарска колегия 

- Видин.

Силата на духа

Във вторник специ-
ална полегнала триколка 
привличаше погледите на 
минаващите по площад 
„Бдинци” видинлии. Имен-
но с нея 59-годишният 
Младен Белчев ще пропъ-
тува 3700-те км до Лондон, 
осъществявайки така една 
своя мечта – да отиде на 
Олимпийските игри там с 
колело.

Пътят на Младен до 
сбъдването на тази му 
мечта никак не е лек. И то 
не само защото ще трябва 
да измине много киломе-
три. На 6 май 2011 г., точно 
тринадесет месеца преди 
Младен да дойде във Ви-
дин, където приключи пе-
тият етап от неговия вело-
маратон, той едва 
не загива – блъс-
нат е от моторист 
докато кара вело-
сипед в парка „Кай-
лъка” в Плевен. 21 
дни е в кома, по-
лучава множество 
контузии, ръцете 
му са неподвижни, 
двата му крака, 
четири ребра и ня-
колко прешлена са 
счупени. Но не се 
отказва от мечтата 
си. 

Сега 59-годиш-
ният мъж с мъка 
движи едната си 

ръка – тя е обездвижена 
от рамото надолу, може да 
мърда само пръстите си. 
Единственият начин Мла-
ден да премине хилядите 
километри до английската 
столица е със специална 
полегнала триколка. Дъ-
щерята на Младен, Ека-
терина, организира с по-
мощта на свои приятели 
европейския веломаратон, 
в който за 53 дни участни-
ците в него, сред които и 
Младен, ще преминат през 
11 европейски държави, 
разпространявайки кауза-
та за повече безопасност 
на пътя.

„Стартирахме велома-
ратона на 2 юни от София, 
днес е петият етап, напус-

каме България. Целта ни 
е за 55 дни да преминем 
3700 км до Лондон, като 
пренасяме в един огнеопо-
рен фенер алтернативен 
олимпийски огън, запален 
от вечния огън в центъра 
на Плевен. Каращите сме 
11 човека. С нас пътува и 
един американец. Ще спим 
на биваци, ще си приготвя-
ме сами храната по време 
на пътуването. А на 26 юни 
внучето ми, което е на 6 
месеца и дъщеря ми ще ни 
чакат на Ламанша и също 
ще се включат в пътува-
нето и заедно всички ще 
стигнем до Олимпийското 
село”, каза Младен пред в. 
„НИЕ”.

еМИЛИЯ Георгиева
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Вълнуващ празник на детския футбол

Видинлии втори на Държавния отборен 
шампионат по кану-каяк в Пловдив

Постиженията на СK по бокс 
„Глобал Спортс Файт Клуб”

Видинският спортен 
клуб „Ванто” спечели второ 
място в крайното класира-
не на Държавния отборен 
шампионат по кану-каяк в 
Пловдив. Състезателите 
от СК "Ванто" - 47 момиче-
та и момчета, разпределе-
ни в различни възрастови 
групи - показаха изключи-
телно добра подготовка.

Шампионатът е разде-
лен в три възрастови гру-
пи и се провежда веднъж 
годишно. В първата група 
– деца и пионери, състе-
зателите от СК „Ванто” 
събраха най-много точки 
и се класираха на първо 
място. В останалите две 
групи – юноши и девойки 
младша и старша възраст, 

видинлии заеха вторите 
места. Общият сбор точки 
от трите групи класира СК 
"Ванто" на второ място от 
общо 18 клуба от цялата 
страна.

В края на месец юли 
на клуба предстои участие 
и на Държавния индивиду-
ален шампионат.

Сребърните медалисти Кристиян Николов и 
Елеонора Александрова

Възпитаниците на СK по бокс „Глобал Спортс Файт Клуб”

Преди сед-
мица след ос-
порван двубой 
нашият със-
тезател Крис-
тиян Николов 
взе сребърен 
медал на Дър-
жавен личен 
шампионат за 
младежи в гр. 
Габрово, ка-
тегория  над 
91 кг. Преди 
няколко месе-
ца друга наша 
въ з п и та н и ч -
ка - Елеонора 
Александрова 
- зае почетното II-ро мяс-
то в категория до 60 кг на 
Купа „България” в Благо-

евград.
За 4 години от съ-

ществуването си „Глобал 
Спортс Файт Клуб” излъчи 
редица успешни състеза-

тели: 
Денис Колбин – II мяс-

то, категория до 69 кг, на 
Държавния лично-отбо-

рен шампионат за мъже в 
Ямбол;

Деян Михайлов - III 
място, категория над 91 
кг,  на Държавния лично-

отборен шампионат за 
мъже в Ямбол;

Елеонора Цветанова - 
III място, категория до 60 

кг, на Държавното лично 
първенство за жени в 
Ямбол;

Венислав Джонов - 
III място, категория над 
86 кг, на Държавен лич-
но-отборен шампионат в 
Пловдив и V място, кате-
гория над 86 кг, на ДЛОП 
II кръг в Пазарджик;

Павел Попов - III 
място, категория 66 кг, 
на Държавния лично-
отборен шампионат в 
Пловдив;

Марио Асенов - II 
място в категория над 
91 кг на състезанията от 
шампионата, проведени 
в Русе;

Елеонора Алексан-
дрова - II място на Купа 
„България” в Разград;

Мартин Томов - III 
място, категория до 86 

кг, на Купа „България” в 
Благоевград. 

Анелия Георгиева,
СK по Бокс „Глобал 
Спортс Файт клуб”

З а м . - к м е -
тицата на об-
щина Видин 
Борислава Бо-
рисова и пред-
седателят на 
ОС на БФС Иво 
Марков награж-
дават капита-
на на “Бдин” 
- Видин Цвето-
слав Петров с 
купата на по-
бедителите в 
турнира

Д е т с к и -
ят отбор на 
“Бдин” - първе-
нец в зона “Ду-
нав”, дублира 
успеха си като 
спечели пър-
вото място в 
летния турнир 
по футбол

За трети пореден път 
ОС на БФС съвместно с 
Община Видин организират 
детски летен турнир по фут-
бол. Малките футболисти са 
жадни за състезания, в кои-
то могат да проявят своите 
качества, затова и от всички 
краища на Видинска област 
имаше представители в тур-
нира. Децата на Горни Лом 
се водят от преподавателя 
по физическо възпитание 
Даньо Антов и ентусиаста 
Анжело Добричев, Ружинци 
- от Гошо Йорданов, Бело-
градчик - от Лозан Рангелов, 
Димово - Людмил Иванов, в 

Кула вече второ десетиле-
тие работи с подрастващите 
Славчо Миков, Дунавци - 
Стефан Филаретов, Брегово 
- Гошо Нуков, а във Видин 
детската команда се води 
от младия треньор Павел 
Огнянов, който е бивш със-
тезател на "Бдин" и "Ботев" 
- Димово.

"На такива ентусиасти 
се дължи масовият футбол 
- казва пред в. "НИЕ" пред-
седателят на ОС на БФС 
Иво Марков. - Те целого-
дишно участват в две групи 
на областната надпревара 
- "Балкан" и "Дунав". Но дру-

го е, когато на 
зеления килим 
на стадиона се 
съберат 80-100 
млади футбо-
листи - тук и об-
становката е по 
друга, и духът 

на надпреварата. А, когато 
започне награждаването 
- очите на децата заблес-
тяват радостно. В тях ни е 
надеждата!"

Надпреварата се про-
веде на маломерни игрища 
с ханбални врати, очертани 
на централния терен. Това 
даде възможност да се раз-
гънат истинските възмож-
ности на малките футболи-
сти. Получиха се интересни 
резултати с много голове: 
"Бдин" (Видин) - Дунавци 
5:3, Белоградчик - Димово - 
14:3, Кула - Горни Лом 2:0, 

Димово - Горни Лом 5:0, Ду-
навци - Ружинци 3:0, "Бдин" 
- Брегово 5:0. 

Интересно преминаха 
и финалните срещи, които 
определиха класирането от 
І-во до ІV-то място. В спора 
за първото място младите 
бдинци, водени от треньора 
Павел Огнянов, убедително 
надиграха отбора на Бело-
градчик с 4:0, а в малкия 
финал, в спора за третото 
място Брегово победи Кула 
с 6:1.

Най-голямото дос-
тойнство на турнира е, че 
имаше награди и за по-
бедителите, и за всички 
участници.

При закриването на 
надпреварата младите фут-
болисти бяха поздравени от 
зам.-кметицата на община 
Видин Борислава Борисова, 
която им пожела да израснат 
като добра футболна смя-
на. Заедно с председателя 
на ОС на БФС Иво Марков 
двамата връчиха индивиду-

алните и отборни награди. 
Купата на първенеца "Бдин" 
- Видин пое капитанът на 
отбора Цветослав Петров, 
който е и "най-добър реали-
затор на турнира" с 6 точни 
попадения. Купи и плакети 
получиха и неговите съот-
борници: "най-добър защит-
ник" - Емил Любомиров, Ка-
лоян Симеонов - "най-добър 
вратар". Отличен бе и Емил 
Петров от Кула за "най-тех-
ничен състезател".

"Турнирът бе една до-
бра проверка за уменията 
на младите съдии да ръко-
водят отговорни срещи на 
детски отбори - каза за в. 
"НИЕ" сътрудникът в ОС на 
БФС Христофор Ерменков. 
- Наред с опитния Методи 
Станев, който и като управи-
тел на стадион "Г.Бенковски" 
положи много усилия за 
създаване на оптимални 
условия за провеждане на 
турнира, имаха възможност 
за изява и по-младите фут-
болни арбитри - Севдалин 

Шуманов, Ивайло Цветков, 
Даниел Иванов, Мартин Ми-
хайлов, както и най-младите 
- 15-годишните Браян Илиев 
от Видин и Цветан Борисов 
от Брегово. На тях ще може 
да се разчита и занапред".

Иво Марков допълни, 
че трябва да се отправи 
благодарност към Българ-
ския футболен съюз и по-
специално към Антон По-
пов, директор направление 
"Първенства и турнири", за 
оказаното съдействие и оси-
гуряване на нови екипи и по 
4 топки от високо качество за 
всеки един отбор, участващ 
във футболния празник.

Повечето от младите 
футболисти ще тренират 
до края на юни. Те очакват 
и един подобен турнир в 
началото на есента, който 
да предхожда областното 
първенство за деца сезон 
2012/2013 г.

ХАрИ 
Яръмов
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еДНОСтАЙНИ:
ж.к. “Ал. Стамболийски”, панел, 41 кв.м., ет. 2/7 - 20 000 лв.
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:
ж.к. “Баба Тонка”, панел, 78 кв.м., ет. 1/7 - 35 000 лв.
ж.к. “Кокиче”, тухла, 100 кв. м., ет. 1/7, след ремонт - 56 000 лв.
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.
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:
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. 44 7 - 10 юни 2012 г.

ПрОДАВА 
ИМОтИ

Продавам къща с двор-
но място в с. Рупци, стро-
ена 1985 г., плоча, спешно, 
цена 25 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

Продавам двустаен 
апартамент с разширение 
в к-с “Панония”, с локално 
парно и гараж; тел.:0899 
133 156

Продавам съвременно 
жилище с част от обзавеж-
дането, гараж - изгодно; 
тел.: 600 399

Продавам тристаен ту-

хлен, с гараж, и двустайни 
- тухлени и панелни - апар-
таменти; тел.: 094/600 481, 
0899 823 840

Продавам тристаен 
апартамент в к-с “Вида”, бл. 
14; тел.: 0886 160 938, 0884 
972 612, 093 898 948

Продавам панелни гар-
сониери в к-с „Крум Бъчва-
ров” и тухлена в кв. „Кале-
то”; тел.: 0896 659 632

Продавам двустаен в 
к-с “Панония”, бл. 7, ет. 4, 
ап. 54; тел.: 0897 054 308, 
0895 300 116

Продавам тристайни 
панелни апартаменти в к-с 

“Гео Милев”, ет. 5 - 28 000 
лв., и на ет. 1 - 31 000 лв.; 
тел.: 600 399

Продавам панелни дву-
стайни в блок „Яворов”, к-с 
„Крум Бъчваров”, „Пано-
ния”, „Вида”,  „Гео Милев”, 
„Петко Каравелов” и трис-
таен панел в к-с „Химик”; 
тел.: 0896 659 632

Продавам търговско 
помещение – магазин, на 
ул. „Широка” (до Полици-
ята), 38 кв.м и идеални 
части, цена 80 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

Продавам празен пар-
цел в регулация с. Акаци-
ево, без посредник; тел.: 
690 477, 0885 323 280

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 двустайни 
тухлени в к-с „Бонония” и 
тристайни тухлени в кв. 
„Калето”, к-с „Христо Ботев” 
и идеален център; тел.: 
0896 659 632

Продавам магазин 35 
кв.м, ново строителство, с 
Акт 16; тел.: 0887 943 970

Продавам къща в Но-
воселци, близо до центъра, 
1 дка двор, в регулация; 
тел.: 0895 723 909

Продавам гарсониера в 
к-с “Бонония”, ет. 2 - 20 000 
лв., и в к-с “Панония” - 18 
000 лв.; тел.: 600 399

Продавам/Давам под 
наем гаражи срещу входа 
на „Винпром”; тел.: 0887 
416 017

Продавам спешно нов 
тристаен тухлен апарта-
мент, 102 кв.м чиста площ, 
ПВЦ, блиндирана врата, 
гараж 26 кв.м; тел.: 0898 
633 302

Продавам гараж, трис-
таен апартамент и складо-
ве; 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 тристаен 
тухлен, 116 кв.м, ет. 3, с 
гараж в к-с “Христо Ботев”; 
тел.: 600 399

Продавам магазин на 

две нива, на търговска ули-
ца, и офис (възможност за 
влизане в дълг); тел.: 0899 
771 383

Продавам спешно пар-
цел в Дунавци, 1200 кв.м, 
ограден, на асфалтирана 
улица, цена 10 000 лв.; тел.: 
0898 633 302

Продавам обзавежда-
не за спалня - 5-крилен 
гардероб (2,60/2,30), спал-
ня с матрак (1,70/1,90), с 
две нощни шкафчета и 
тоалетка (1,30); тел.: 0898 
510 395

Продавам самостоя-
телна къща, 74 кв.м и двор 
270 кв.м - 55 000 лв.; тел.: 
600 399

Продавам къща в с. 
Генерал Мариново - 14 000 
лв., с. Ясен – 9 000 лв., в 
Градец  и в други населени 
места на обл. Видин; тел.: 
094/600 481, 0899 823 840

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  тристаен 
тухлен в к-с “Съединение”, 
93 кв.м, с таванска - 50 000 
лв.; тел.: 600 399

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 спешно 
къща 60 кв.м, с допъл-
нителна постройка 29 
кв.м и дворно място 370 
кв.м, к-с „Бонония”, цена 
37 000 лв.; тел.: 0898 633 
302

Продавам тухлена гар-
сониера, ет. 2 - 30 000 лв.; 
тел.: 600 399

Продавам многостаен 
с гараж в  к-с „Крум Бъчва-
ров“, кв. „Калето“, центъра, 
к-с „Химик”; тухлена гарсо-
ниера в центъра, панелни 
- в к-с „Бонония”, „Химик”, 
„Крум Бъчваров”, „Широка”; 
магазини и офиси; прено-
сими павилиони; тел.: 606 
122, 0897 828 008

Продавам апартамент 
в широк център, тухла, 
гараж, ново строителство, 

в недовършен вид – 40 000 
лв.; тел.: 0885 916 227

Продавам гараж, гарсо-
ниера, двустаен, тристаен 
и къща, без посредник; тел.: 
0888 622 789

Продавам панелни и 
тухлени гарсониери - цен-
търа и кв. “Калето” във 
Видин; тел.: 094/600 481, 
0899 823 840

Продавам  двустаен 
тухлен апартамент, 60 кв.м, 
ет. 3, в близост до автогара-
та - изгодно; тел.: 600 399

Продавам/Заменям ма-
газин 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 гараж, 
до парк „Толбухин”, след 
основен ремонт; тел.: 0896 
672 942

Продавам панелни гар-
сониери в к-с „Бонония”, 
„Гео Милев” и „Крум Бъчва-
ров”; тел.: 0898 633 302

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

Продавам /Заменям 
вила в с. Рупци; тел.: 0899 
203 325

Продавам  двустаен 
панелен в к-с “Химик” - 25 

000 лв.; тел.: 600 399
Продавам гараж до бл. 

“Пирин”; тел.: 094/607 859, 
0885 312 580

кУПУВА ИМОтИ 

купувам земеделска 
земя в област Видин; тел.: 
600 399

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 Янтри-
те; 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 нам обзаве-
дена гарсониера; тел.: 0887 
401 074

Давам под наем кафе 
заведение, минимален 
наем; тел.: 0877 856 111

Давам под наем обзаве-
дена гарсониера в к-с “Крум 
Бъчваров”; тел.: 
0887 077 993
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Д-р тома тОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

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

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
ж.к. “Гео Милев”, 40 кв. м., ет. 7/8, панел, след осн. ремонт... 25 000 лв.
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....50 000 лв.
ж.к. „Съединение”, 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 „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.
ж.к. “Химик”, самост., 100 кв. м., ново стр., суперлукс, обзавед. 38 000 евро
ж.к. “Химик”, самост., 137 кв. м., двор 212 кв. м. , 2 етажа .... 85 000 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

Давам под наем кафе заведение, минимален наем

Нивото на Дунав
При км 790,20  - Видин ни-

вото на Дунав е 418 см., пови-
шение с 10 см.  

При км 833,60 - Ново село 
-  348 см., повишение с 4 см. 

Температурата на водата – 
19°C.

Слънцето над Видин изгрява в 5:46 ч. и залязва 
в 21:10 ч.

Фаза на Луната: намаляваща полупълна

Давам под наем двуста-
ен обзаведен в к-с “Крум 
Бъчваров”, ет. 1; тел.: 0885 
281 487, 0896 354 797

Давам под наем обзаве-
ден хол и кухня от двустаен 
апартамент в бл. “Палма” 
и складово помещение - 
около 40 кв.м.; тел.: 0899 
017 293

Давам под наем суте-
ренна тухлена боксоние-
ра, след основен ремонт, 
ул. “Екзарх Йосиф” (“Таш-
кюприя”), всички екстри; 
тел.: 0894 666 969

Давам под наем апар-
тамент (студио), 67 кв.м, 
луксозно обзаведен със 
старинна мебел, в София, 
ж.к. „Обеля” 2, на 500 м от 
метростанцията; тел.: 0889 
313 371

Давам под наем поме-
щение в центъра – 20 кв.м, 
климатик, парно, телефон, 
кабел; тел.: 0887 943 970

Давам под наем офи-
си в центъра; тел.: 0888 
622 789

Давам под наем об-
заведени и необзаведени 
гарсониери, двустайни, 
тристайни, етажи, къщи, 
офиси, магазини и бизнес 
имоти; тел.: 606 122, 0878 
620 610, 0897 828 008, 0887 
471 218

Давам под наем по-
мещение за лекарски или 
стоматологичен кабинет в 
близост до МЦ „Биомед”; 
тел.: 0898 441 393

къщи за гости, самос-
тоятелни стаи за спане и 
почивка – 15 лв. легло на 
вечер; тел.: 0899 203 325

Давам под наем дейст-
ващо заведение - 50 кв.м, 
може и за магазин, в центъ-
ра на гр.Брегово (площада), 
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

търСИ ПОД НАеМ

търся да наема къща в 
селата Рупци, Генерал Ма-
риново, Пешаково, Дружба; 
тел.: 0893 739 092

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам мъжки и 
женски агнета, специална 
порода за разплод, цена по 
договаряне, с. Протопопин-
ци; тел.: 09327/26 81

Продавам изгодно го-
лямо количество цигли 
в добро състояние; тел.: 
094/620 428, 0877 324 717

Продавам чугунени 
радиатори; тел.: 0887 912 

036
Продавам дърводелски 

банциг; тел.: 0895 489 818
Продавам дигитална 

камера; тел.: 0897 255 528
Продавам правотоков 

електрожен Кракра е500; 
тел.: 0896 340 0469

Продавам гроздоме-
лачка – 70 лв.; тел.: 0896 
426 665

Продавам трикрилен 
гардероб; тел.: 0887 536 
603

Продавам извънбордов 
двигател за лодка „Ямаха”, 
40 к.с., с дистанционно; 
тел.: 0886 339 696

П р о д а в а м 
автоматизирано сито за 
промиване на злато „Desert 
Fox” - ново, цена 800 лв.; 
тел.: 0882 371 437

Продавам фуражомел-
ка на трифазен ток, дви-
гател 3,2 кВт/ч, цена – по 
споразумение; тел.: 0886 
638 788

Продавам чамов дър-
вен материал; тел.: 0888 
962 651

кУПУВА

купувам трупи от бор, 
топола и липа; тел.: 0899 
265 086

купувам пет млечни 
кози; тел.: 0878 241 025

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 
235

купувам кантар до 100 
кг; тел.: 0889 334 449 

рАБОтА

Фирма търси продава-
чи на вестници; тел.: 606 
347

Предлага съвременно 
и модерно отглеждане и 
възпитание на деца; тел.: 
0899 201 729

Фирма търси сервитьо-
ри и бармани за новооткрит 
почивен комплекс – атрак-
тивно заплащане, 100% 
коректност; тел.: 0878 900 
595

търся фризьорки за ра-
бота; 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 

Изчукване на букви 
върху паметници; тел.: 
0893 875 973

реди, цикли, лакира 
паркет, дюшеме, ламинат; 

тел.: 0893 326 404, 0887 
972 562

Фаянс, теракот, шпак-
ловка, боядисване – пер-
фектно, гаранция 5 години; 
тел.: 0897 381 530

Преводи и уроци по 
английски, руски и гръцки 
език; тел.: 0899 426 779

ремонт на ВиК инста-
лации; тел.: 0899 531 929, 
0895 098 228

Бърз кредит до 1200 
лв.; тел.: 0898 510 395

Шпакловка,  мазилка, 
постно и блажно боядисва-
не, фаянс, теракот – бързо, 
достъпни цени; тел.: 0882 
406 658, 0897 646 347

Строително-ремонт-
ни 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, боядис-
ване, преградни стени от 

гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

СеЛСкОСт. теХНИкА 

Продавам дискова бра-
на, фуражомелка и фургон; 
тел.: 0898 552 998

АВтОМОБИЛИ 

Продавам Фолксваген 
“Голф-2”, 1,3, четири врати, 
цена 850 лв.; тел.: 0885 
421 937

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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Green peace
отваря врати

Аква парк и спа хотел Green Peace се намира 
в местността Божурица и съчетава естествена 
природна горска среда с редица изкусно създадени 
елементи – паркови пространства, басейни, водни 
пързалки, джакузи, шадравани и водопади, пещери, 
както и цялостен Спа комплекс. Хотелът предлага 
на своите гости 20 двойни стаи и 3 апартамента, 
ресторант, лоби бар, лятна градина с бар, пано-
рамна тераса. Всички стаи са оборудвани с цифро-
ва телевизия, мини бар, собствен санитарен възел,  
интернет и централна климатична инсталация.

На разположение на 
гостите са 4 басейна – 
най-големият е с разме-
ри 27/12 м, а другите са 
12/6 м, като три предла-
гат и хидромасаж. Само 
тук може да се изживе-
ят невероятни мигове с 
атракционите за деца и 
възрастни - надуваеми 

замъци, батут, тенис на 
маса, футбол, пейнтбол, 
риболов, гребане и дру-
ги. тук се намира и един-
ствената по рода си гора 
от високостеблен дъб, 
където е изградена и 
еко пътека и е прекрас-
но място за туризъм.

Динамиката на напрег-
натото ежедневие и стре-
сът остават зад зеления 
пояс на гората от широко-
листни и иглолистни дър-
вета, изпълнена със звуци-
те и аромата на природата. 
Комплексът е създаден за 
гости, желаещи да съчета-
ят отдих, спорт, туризъм, 
релакс, профилактика, ле-
чение. Висококвалифици-
ран екип е готов да изготви 
програма на пребиваване-
то и режим за хранене.

Ако търсите място за 
делова среща далеч от из-
нервящото ежедневие, на-
мерили сте го. Green peace 
е съчетание на природа 
със съвременни удобства 
– при това на съвсем дос-

тъпни цени.
Спа център предлага 

на гостите да се насла-
дят на удоволствията от 
ползването  на джакузи и 
закрит басейн с термална 
вода, както и на отпускащи 
процедури в сауна, пар-
на баня, стая за релакс 
с нагряващи се каменни 
легла. Има и богат набор 
от релаксиращи терапии с 
възстановителен ефект и 
благотворно влияние вър-
ху духа и тялото, включва-
щи хромо-терапия, шоков 
душ, витамин бар, терапия 
с мед и билков пилинг, ан-
тицелулитен масаж, аро-
мо-терапия, масаж с топъл 
шоколад и други.

Както за една невероятна възстано-
вителна почивка, така и за организи-
рането на вашия семеен празник, или 
просто за едно романтично бягство 

за двама  Green peace може да изпълни 
Вашите най-високи изисквания. 

За контакти: тел. 0878 900 596; 
е-mail:office@hotelgreenpeace.eu


