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Група учители направи обръщение към пра-
вителството с молба 2 юни да се обяви за Ден 
на защита от децата.

За абсурдното състояние, до което бе 
доведен за три десетилетия Видин – транс-
портния център на европа, четете на стр. 3

Денят на детето 
във Видин с dm

Във връзка с 22-годишнината на в. 
„НИЕ” председателят на ОбС - Видин 
Пламен Трифонов бе отличен с медала 
„Приятел на “НИЕ” за отколешно дру-
гарство, добри взаимоотношения, как-
то и за безкористност при полагането 

на усилия за просперитета на Видин. 
Медали за отколешно приятелство по-
лучиха и НВП Видинският митрополит 
Дометиан и протосингелът на митро-
полията архимандрит Антим

Децата на Видин 
празнуваха

Вижте повече на страница 8

Като част от полити-
ката на dm за подкрепа на 
социални инициативи, най-
голямата верига дрогерии 
в Европа направи дарение 
на Дома за медико-соци-
ални грижи за деца в град 
Видин като им предостави 
над 2500 бр. пелени, 960 
бр. мокри и 700 бр. сухи 
кърпи. 

Домът е лечебно за-
ведение, в което се осъ-
ществяват специфични 
грижи за здрави деца от 0 
до 3 години, настанени от 
Отдел закрила на детето, 
и деца от 0 до 7 години с 
физически или психически 

недостатъци и увреди. 
Основните дейности 

на дома, които dm Бъл-
гария подкрепи, са про-
дължително медицинско 
наблюдение на деца с хро-
нични заболявания и ме-
дико-социални проблеми, 
диагностициране, лечение 
и рехабилитация на деца 
с хронични заболявания и 
медико-социални пробле-
ми, специфични грижи на 
деца с хронични заболява-
ния, отглеждане, възпита-
ние и обучение, подготовка 
и интеграция в общество-

Установяваме контакти 
с петима посланици
казва пред в. „ние” Цветан Асенов, облас-

тен управител на област Видин, с когото 
разговаряме за срещи в посолствата на 

Румъния, Чехия, корея, Франция и Русия

„НИЕ”: Г-н Асенов, 
Вие неотдавна обя-
вихте за планирана 
серия Ваши срещи 
с чужди посланици. 
Осъществиха ли се?

Цветан Асенов: В 
навечерието на 24 май, 
когато представих пред 
гражданите на Видин 
извършеното до този 
момент от мен и моята 
администрация, аз ин-
формирах и за планира-
ни срещи с петима по-
сланици - на Румъния, 
Чехия, Русия, Корея и 
Франция. 

Срещата с румън-
ския посланик НП Антон 
Пъкурецу е вече факт. 
На нея говорихме по 
много теми включител-
но и за възможности за 
продажба на продукция 
на видински млекопро-
изводители в Румъния. 
Но молбата на г-н Пъ-
курецу бе да изчакаме 
да минат предстоящите 
избори в Румъния. След 
което под негова егида 
с мое участие и участие 
на областния управител 
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Трябва да запазим и да надграждаме нашите резултати във Видин
Това заявява пред в. „НИЕ” Павел Паунов, с когото разговаря-

ме за ситуацията във Видин след разпада на „Синята коалиция” 

Във връзка с 22-годишнината на вестника Па-
вел Паунов получи ПризнаНИЕ за Приятел на „НИЕ”, 
придружено от специален медал

„НИЕ”: Г-н Паунов, 
неотдавна се проведе 
Националният изпъл-
нителен съвет на СДС, 
на който г-н Мартин 
Димитров подаде ос-
тавка като лидер на 
партията, след като 
не бе препотвърдено, 
както той настоява-
ше, споразумението с 
ДСБ и така всъщност 
„Синята коалиция” се 
разпадна. Каква беше 
позицията на видин-
ските седесари по този 
въпрос?

павел паунов: На 
Национално-изпълнител-
ния съвет на СДС гласу-
вахме двама делегати от 
Видин. Нашата позиция 
беше да се запази „Си-
нята коалиция”, защото 
тя действа и в сегашния 
парламент до изтичане 
на мандата на 41-вото 
народно събрание, има 
и двама действащи евро-
депутати и имаме доста-
тъчно избрани кметове на 
населени места и общин-
ски съветници. Тоест, „Си-
нята коалиция” в момента 
присъства в общинската, 
държавната и европей-
ската власт. 

Резултатите от гласу-

ването по време на съве-
та са известни: 49 гласу-
ваха „против” запазването 
на „Синята коалиция”, 39 
– „за” и 5 – „въздържал 
се”. Предстои на 5 юни 
провеждане на нов Наци-
онален съвет за избиране 
на временно изпълняващ 
длъжността председател 
на СДС, след което да 
тръгне процедурата за из-
бор на нов председател. 
При нас изборът се прави 
от всички членове на СДС 
– това е най-демократич-
ният начин. Според мен 
най-много до два месеца 
ще изберем новия пред-
седател на партията.

„НИЕ”: Във Видин 
има ли някакво влоша-
ване на взаимоотно-
шенията между учас-
тниците в „Синята 
коалиция” в резултат 
от националния разрив 
между СДС и ДСБ?

паунов: Във Видин 
няма промяна. Във Видин 
сме консенсусни фигури. 
Във Видин имаме доста-
тъчно много успехи. Знае-
те, на последните избори 
направихме един изклю-
чителен резултат – малко 
не ни остана да стигнем 
до балотаж за местни из-

бори, „Синята коалиция” 
вкара 6 съветници в ОбС 
-Видин като спечели 17 
%. Този резултат тряб-
ва да бъде запазен и да 
бъде надграден – това 
е най-важното в случая. 
Защото, знаете, догоди-
на идват парламентарни 
избори и нашата задача 
е да излъчим отново де-
путат на автентичните 
десни.

„НИЕ”: Как би могло 
това, за което гово-
рите, да се случи след 
като СДС и ДСБ няма 
да се явят заедно?

паунов: Тепърва до 
септември месец ще се 
подписват предизбор-
ни споразумения. Пър-
во, разбира се, трябва 
да бъде избрано новото 
ръководство на СДС и 
едва тогава ще започне 
същинската дейност по 
подготовка на парламен-
тарните избори през 2013 
г., включително и подпис-
ване на споразумения с 
коалиционни партньори.

„НИЕ”: Каква е оцен-
ката на „Синята коа-
лиция” за изминалите 
вече 7 месеца от ново-
то управление на об-
щина Видин?

паунов: Ние бяхме 
едни от малкото подгот-
вени хора за сегашното 
положение в община Ви-
дин – тоест, осъзнавахме 
изключително тежкото 
финансово състояние. За 
съжаление, има повече 
негативни неща, отколко-
то позитивни. Единстве-
ното позитивно е, че се-
гашният Общински съвет 
работи на добър принцип 
и приехме един изключи-
телно важен бюджет, кой-
то, и ние бяхме едни от 

основните двигатели за 
това, да бъде най-после 
реализируем, истински, 
верен, за да започнем да 
чистим тези колосални 
задължения, натрупани в 
миналото, а не да правим 
изкуствени бюджети. 

За позитивните за 
града, за обществото ни 
решения ние сме „за”. За 
нещата, които не ни ха-
ресват – ясно го казваме.

„НИЕ”: Вие бяхте 
сред подписалите пре-
дизборната Харта за 

Видин. Тя осъществява 
ли се на практика?

паунов: Хартата не 
стои на политическа ос-
нова, а на принципна – 
всички ние да не правим 
дребно политиканстване, 
а да се опитаме наистина 
да извадим града ни от 
тежкото състояние. 

Засега обаче не виж-
дам осъществяването на 
това поради две причини. 
Първата е изключително 
тежкото наследство. Вто-
рото нещо според мен е, 
че все още не виждам об-
щинската администрация 
да работи както трябва. 

На последното засе-
дание на ОбС – Видин 
бях отправил 6 питания 
към кмета – отговорил 
ми е само на две. И то на 
третото заседание. Това 
е пълно нарушение на 
административните  нор-
ми. Но по-важното е, че 
обществото има нужда 
от тези отговори. Освен 
това зададох и един друг 
въпрос – кога ще бъдат 
оправени кръговите дви-
жения по бул. „Панония”. 
Не получих отговор, а 
смятам, че това е много 
важен проблем, надявам 
се и г-н Гергов да смята 
по този начин. 

Разговора води 
ВлАдиМиР Савов

на Крайова ще направим 
един съвместен форум, 
на който ще поканим раз-
лични фирми като първо-
начално ще започнем с 
румънските фирми, които 
се занимават с преработка 
на мляко. Стремежът ми е 
да съберем от наша стра-
на млекопроизводители, а 
от румънска – млекопрера-
ботватели и да видим мо-
жем ли да направим връз-
ката между тях. 

„НИЕ”: А нашите 
производители ще мо-
гат ли да отговорят на 
изискванията за качест-
во на млякото? Защото 
от „ЕЛБИ Булгарикум” 
се аргументират с не-
достатъчно доброто 
качество на млякото на 
видинските производи-
тели като причина за 
прекратяване на негово-
то изкупуване.

Асенов: На тази сре-
ща искам да се изяснят 
позициите – нашите мле-
копроизводители и техните 
млекопреработватели да 
влязат в комуникация. Ако 
те успеят да се споразуме-
ят, вече от резултата при 
лабораторните проби ще 
стане ясно дали на взаи-
модействието между тях 
ще се даде „старт” или ще 
има „фалстарт”. А, относно 

качеството на млякото – 
все още търсим кой е по-
прав – дали „ЕЛБИ”, дали 
нашите млекопроизводи-
тели. В момента нещата 
са все още в сферата на 
допълнителните разговори 
аз съм поел ангажимент и 
провеждам срещи с „ЕЛБИ 
Булгарикум” и Министер-
ството от една страна и с 
нашите производители – от 
друга. Днес (31 май – бел. 
на ред.) имах поредната 
такава среща. 

„НИЕ”: През минала-
та седмица Вие бяхте 
на посещение във Френ-
ското посолство. 

Асенов: Бях пока-
нен от НП Филип Отие на 
официалната церемония 
във Френското посолство 
за връчване на дипломи-
те на 150 от завършилите 
специализирано обучение 
по френски език държав-
ни служители – и от Видин 
- и имах възможност да 
се срещна с френския по-
сланик и с целия му екип. 
Обсъдихме няколко теми. 
Уточнихме, че на 8 юли 
НП г-н Отие ще дойде на 
посещение във Видин. От 
страна на Областна адми-
нистрация той ще бъде по-
срещнат от моята замест-
ничка г-жа Елка Георгиева, 
тъй като аз ще бъде по 
същото време в Констан-

ца, където ще се проведе 
заседание на Комитета по 
трансгранично сътрудни-
чество между Румъния и 
България, където област-
ният управител на Видин 
също има глас и в някои 
случаи всеки един глас е 
решаващ. На моя екип, кой-
то ще остане да посрещне 
посланика, аз съм оставил 
темите, по които по време 
на посещението ми в по-
солството вече сме започ-
нали разговори и смятам, 
че те ще се справят. 

„НИЕ”: Какви са те-
мите?

Асенов: Първата тема, 
по която набелязахме да 
работим, е културно-ис-
торическото наследство, 
основно в сферата на ар-
хеологията. От години се 
работи в пещерата „Смръ-
дливка” до Орешец, където 
се откриха следи от най-
стария европеец. Сега ми 
се иска да се насочим и 
към Рациария, а има и дру-
ги паметници на културата 
във Видинско, които в мо-
мента се рушат, вместо да 
привличат туристи и към 
старинния облик на реги-
она ни.  

Втората тема беше 
в сферата на образова-
нието. По една програма 
френското правителство 
чрез своето посолство в 

България отпуска средства 
за обучение на кадри от 
нашата администрация на 
френски език, за да могат 
да бъдат осъществявани 
по-добри контакти между 
България и Франция. На 
базата на това помолих да 
видим дали можем да раз-
ширим тази програма, като 
имаме разменени гостува-
ния на ученици и студенти 
по различни платформи, 
които да се подготвят във 
Франция и по-късно да ра-
ботят с френски инвести-
тори тук. 

Третата тема, която ще 
бъде доразвита, е винопро-
изводството. Те останаха 
много впечатлени, когато 
им казах, че ние сме първи-
ят град в България, който е 
имал специално изградено 
училище по винарство. Че 
и първата изба в България 
за производство по класи-
ческа френска технология 
за шампанско е в пещера 
„Магура”.

Засегнахме и друга 
тема, но не я довършихме 
– нашите обширни ливади, 
пасища, които в момента 
са пусти, бихме могли да 
ги използваме, за да про-
извеждаме телешко на иш-
леме. Те да доставят мал-
ки теленца, които по тяхна 
технология и изисквания 
ние да отглеждаме дока-

то станат готови за клане. 
След което те или затварят 
цикъла като си правят тук 
кланица, или ги товарим 
живи и им ги връщаме. 

„НИЕ”: Обявихте, че 
ще водите разговори и в 
Южнокорейското посол-
ство. Какво се случи по 
време на тях?

Асенов: За съжаление 
не успях да се видя с ко-
рейския посланик, но раз-
говарях с г-н Джеймс, който 
е негов съветник. Обсъдих-
ме много неща, но срещата 
беше по-скоро информа-
тивна, да ги запозная с на-
шия край. Най-интересното 
беше, че те имат огромен 
интерес от ползването на 
спа центрове и са склонни 
да инвестират в направата 
им. Например във връзка с 
минералните ни води. 

Корейската култура се 
различава коренно от бъл-
гарската и затова помолих 
да помислят да организи-
раме един ден на Южна 
Корея във Видин. За да 
можем да се докоснем до 
техния бит, техния свят. Те 

приеха това като много до-
бра идея. 

„НИЕ”: Какви са ре-
зултатите от срещата 
с посланика на Републи-
ка Чехия?

Асенов: Да, срещнах 
се и с НП г-н Павел Вацек. 
До 10 юни ще уточним кога 
ще проведем работна сре-
ща – вероятно тя ще бъде 
в началото на юли. Той пое 
ангажимента на нея да по-
кани възможно най-много 
чешки фирми, склонни да 
инвестират в нашия реги-
он, а ние ще им представим 
презентации, които вече се 
подготвят, с информация 
какво можем да им предло-
жим във всяка една общи-
на на Видинска област. 

„НИЕ”: Кога ще се ви-
дите с руския посланик 
НП Юрий Исаков?

Асенов: Уговорили сме 
с него да се срещна за пръв 
път на 7 юни и тогава вече 
по-конкретно ще очертаем 
темите, които бихме могли 
по-нататък да обсъждаме. 

Разговора води 
Владимир Савов

Установяваме контакти с петима посланици
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Видин е в „задънена улица”

Стига лъжене, свършете си работата!

Видин – логистичен транспортен център. Ха-ха-ха! колкото повече слушаме от управляващите тези гръмки 
приказки в последните години, толкова повече Видин на практика става по-недостъпен и непроходим!

Вместо прокламира-
ното изграждане на всичко 
необходимо за удобната и 
модернизирана разностран-
на транспортна дейност, тук 
все повече се унищожава 
и това, което бе построено 
през годините. Обявеното 
ни за международно прис-
танище бе дадено за поде-
ление на Лом, на летището 
вместо да кацат самолети 
най-много да се проведе по 
някоя дрифт гонка. Вагоните 

на „бързия” влак се клатуш-
кат по ж.п. линията до Со-
фия по повече от пет часа, 
да оставим настрана това, 
че спряха половината вла-
кове, а скоростната линия 
отпътува за след 2020 г. 

Днес вече почти няма и 
нормален път, откъдето да 
влезеш в града. От цяла пе-
тилетка входовете към Ви-

дин са запушени от строена-
та и все недостроена пътна 
инфраструктура на моста. В 
резултат на това е затапен 
изходът от града към Ново-
селци, към Брегово, объркан 
е изходът към Ново село, 
затворени са подходите към 
фирми и складове. Дори ос-
новният изход към страната 
и столицата сега е затрупан 

по някакво идиотско проек-
тантско хрумване, така че 
коли, автобуси и камиони се 
промъкват по нещо като ве-
лосипедни алеи! 

А все пак вденеш ли се 
в града, улиците са в тако-
ва окаяно състояние, че 
движението е подвиг. Дори 
прясно асфалтираният бул. 
„Панония” бе съсипан от не-

домислицата на мястото на 
кръстовищата да се изгра-
дят някакви пародии на кръ-
гови движения, които свиват 
трите ленти на платното в 
една. Да не говорим, че сега 
новоположеният прескъп 
асфалт на булеварда, ще 
бъде разбит, за да се поло-
жат колектори за бъдещия 
воден цикъл на града и пак 

ще се премине в едно плат-
но. Както вече години се 
мъчим по едното платно на 
надлеза, което е докарано 
в положение на пред срут-
ване.   

Като прибавим, че по и 
без това разбитите градски 
улици почти всяка седми-
ца някой нещо прокопава 
и никой не го асфалтира, 
вече цялото движение към 
и във Видин е в „задънена 
улица”!

Тогава... а защо не и днес?!
В началото на 80-те 

години започна изпълне-
ние на правителствена 
програма „Видин – мост 
на три континента”. 

Тогава се направи ро-
ро терминалът за четири-
те, единствени по Дунав, 
катамарана-супертрей-
леровози. Така товарите 
от Европа пътуваха за 
Азия и Африка по аван-
гардната транспортна 
технология „суша – вода 
– суша”. Тогава трафикът 
на железницата през фе-
рибота едвам се вместя-
ваше между разписанието 
на няколкото бързи влака 
за и от София. Тогава се 
изгради околовръстното 
шосе с удобните входо-
ве към града. Тогава бе 
направен по европей-
ските изисквания пътят 

Е-79 до Димово, както и 
строителството на нова 
отсечка към Ружинци (от 
който са останали 17 км 
път в обраслите го гори 
и нивя). Тогава видин-
ското пристанище започ-
на да се разширява и на 
север, а от летище „Ви-
дин” пътуваше самолет 
до столицата всеки ден. 
Тогава улиците в града 
бяха асфалтирани и в 
жилищните комплекси, а 
и от край до край между 
двете платна на бул. „Па-
нония” се опъваше леха 
с красиви червени кани. 
Тогава ...

Днес голямата част 
от това е унищожено. А 
дългостроящият се мост 
дори стана една от при-
чините за това.

когато държавата е на колене, 
народът трябва да се изправи

Вината за печално-
то състояние на пътната 
инфраструктура към и 
във Видин все пак е не на 
управляващите, а наша, 
на гражданите. Защото 
всичко това става пред 
очите ни, но ние, вместо 
да реагираме срещу вся-
ка управленческа немър-
ливост и недомислица, 
с години гледаме тъпо и 
бездушно! 

Единствено мина-
лата пролет проблесна 
гражданското ни съзна-
ние. И за пореден път бе 
доказано, че протестите 
в по-голямата си част са 
успели да постигнат час-

тично или напълно свои-
те искания и своята цел. 
Във Видин в резултат на 
грандиозния автопротест 
срещу дупките по улици-
те, премиер-министърът 
след дни дохвърча тук и 
веднага бяха отпуснати 
няколкото милиона за 
оправянето на бул. „Па-
нония”. 

Това е поредният 
ярък пример, че бъл-
гарските управленци от 
всички цветове реагират 
на гражданските искания 
щом те бъдат поставени 
от улицата. А дали не и 
от надлеза?! 

Тази несъвместимост с градоустройството 
на Видин я налага бившият кмет Видов. Връщай-
ки се от поредното си пътуване на наши разнос-
ки  по Европа, той заповядва на проектантите да 
променят плана с кръстовищата на булеварда и 
на тяхно място да изработят кръгово движение. 
«Видях, че така правят в Италия», бил кметският 
аргумент без да се интересува, че не може да се 
съвместят трите летни на всяко платно на бу-
леварда с една лента на кръговото движение (виж 
снимката).

«Това неудобство трябва да бъде премахна-
то!» – завявяват общински съветници, подкре-
пяйки категоричното становище на видинското 
гражданство. И Общината, като официален ин-
веститор, все още може да спре доизграждането 
на тези язви. Защо идващите десетки години ця-
лото гражданство трябва да страда заради едно 
изхвърляне на един неуспял кмет?! Достатъчно е, 
че още цял мандат ще плащаме натрупаните от 
него дългове!!

Освен пропадналата конструкция на надлеза, 
разбитият асфалт по все още проходимото плат-
но принуждава автомобилите да ползват няма и 
една лента от него

Ако затворените вхо-
дове към Видин и без-
образното състояние на 
улиците все пак само 
ни кара да обикаляме и 
да трошим колите си, то 
надлезът на бул. „Пано-
ния” над ж.п. линията в 
града може да се срине и 
доведе до жертви! Освен 
това да затвори за дълго 
време едно цяло крило 
от града. Затова крайно 
време е гражданството 
да отстои неговия неза-
бавен ремонт!

Да, 45-годишният 
надлез на бул. “Панония” 
е поредната затапена 
входно-изходна пътна 
артерия на Видин. При 
това основна! С годините 
той само е поизкърпван, 
но належащият цялостен 
ремонт така и не се на-
прави. Дългогодишният 
усилен трафик, водещ 
към най-многолюдните 
жилищни комплекси и 
към ГКПП “Ферибота”, от-
давна са довели до това 
фундаментите на съоръ-
жението да започнат да 
се пропукват и поддават. 
Още преди седем-осем 
години експертите бяха 
установили „усукване на 
стените, оформящи кри-
лата на устоите, а оттам 
- и пропадане на пътното 
платно с близо 30 см.”. И 
ако тогава заключение-
то за спешен ремонт бе 

категорично: “Съоръже-
нието се намира в лошо 
експлоатационно състоя-
ние с реална опасност за 
пътникопотока”, то какво 
е положението днес?! 
Днес, когато вече три 
години целият трафик 
е пренасочен по едното 
платно и то е двойно по-
експлоатирано и затова 
вече още много по-изно-
сено! 

Така че най-малкото 
сега е, че от натоварено-
то движение и проливни-
те дъждове това платно в 
момента е дълбоко разо-
рано. Разбира се,  ако не 
бъдат закърпени зейна-
лите по него трапища, то 
ще стане напълно неиз-
ползваемо както затворе-
ното платно до него!  Но

защото упра-
вляващите държа-

вата продължават 
да говорят, 

че чакали  реакция-
та от писмото на МРРБ 
от декември 2009 г., ко-
ето сезира Софийската 
градска прокуратура в 
надежда за търсене на 
наказателна отговорност 
от фирма “Би Ес 80”? За-
щото с тази фирма през 
декември 2008 г. минис-
терството е сключило до-
говор да извърши нужния 
ремонт на надлеза срещу 
сумата от 2 678 000 лв. с 
ДДС. Но “Би Ес 80” е от-
влякла през 2009 г. как-
вото може от отпуснатите 
от държавата пари и за-
рязала обекта! И оттога-
ва уж се чакало фирмата 
да върнела парите в дър-
жавата, за да можело да 
бъдат дадени пак за ре-
монта на надлеза.

Стига! Омръзнаха ни 

тези приказки! Вече не 
вървят оправданията на 
правителството, че за-
щото още не е осъдена 
фирмата изпълнител и 
затова няма да бъде ре-
монтиран надлезът. 

не вървят, за-
щото са лъжа!!

Лъжа са, защото през 
януари 2010 г. по думите 
на самия тогавашен ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Росен Плевнели-
ев (сега вече президент 
на Р. България) от три-
буната на Народното съ-
брание: „ ... до 11 юни 
2009 г., съгласно склю-
чения договор, на “Би Ес 
80” държавата авансово 
е платила 730 000 лв. 
срещу банкова гаранция 

и 119 000 лв. за извърше-
ни строително-монтажни 
работи”. 

Така че не е известно 
останалите пари – 1 829 
000 лв. (!!!) - да са давани 
на фирмата, нито пък тя 
да си е изтеглила банко-
вата гаранция. Още пове-
че, както казва тогава ми-
нистър Плевнелиев: “... 
с писмо от 21 декември 
2009 г. Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
е прекратило договора 
с “Би Ес 80” за основен 
ремонт на надлеза”. То-
гава какво сега ни бала-
мосват, че трябвало да 
бъде осъдена фирмата 
“Би Ес 80” да върнела 
парите, пък тогава точно 
тях държавата да ги да-
дела пак за довършване 
на ремонта? Тези приказ-
ки може да заблуждават 

някого, но не и нас 
във Видин. Защото 
всички знаем, че 
още през лятото на 
2010 г. с договор за 
покупко-продажба 
“Би Ес 80” е прех-
върлена на един 
циганин въглищар 
от Лом. Това е без-
работният Благой 
Иванов, по прякор 
Шишо. След кое-
то е прекратена и 
регистрацията на 
“Би Ес 80” по ДДС. 
Та какво ще му 
вземат на босия 
Шишо, подметките 
ли? 

Ще припомним, че 
още преди две години 
тогавашният министър 
Плевнелиев бе обещал 
да отдели средства от 
бюджета си за капита-
лови разходи и до края 
на м.г. „да се ремонтира 
поне едното платно на 
надлеза”. Само че нито 
той, нито някой след него 
направи това. А само 
това е необходимо – да 
бъде включен видински-
ят надлез в програмата 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството. То 
разполага най-малкото 
с останалите почти два 
милиона лв. (1 829 000 
лв.), които не са преве-
дени на “Би Ес 80”. Така 
че без каквото и да е ба-

вене трябва да проведе 
обществена поръчка за 
изпълнител на належа-
щия ремонт на надле-
за. Ремонт, обхващащ 
конструктивно укрепва-
не, саниране на пътна-
та настилка, поставяне 
на нова хидроизолация, 
ново пътно покритие, са-

ниране на пешеходната 
част и т.н.  

Всичко може, когато 
има желание. Важното е 
държавните мъже да бъ-
дат подтикнати. Как за 
дни се намериха 4,7 млн. 
лв. за „Панония”?!

Страницата подготви 
ВлАдиМиР Савов
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Project name: “United in the struggle against drugs”
Contract number: RD-02-29-230/28.07.2011

Lead Partner: “East- West” Association
Project partner: “Children’s joy” NGO

бр. 43 4 - 6 юни 2012 г.

нАшеТО уЧилище:
е първото с прием по икономически специалности учи-

лище в област Видин
пРОФеСиОнАлнА ГиМнАЗиЯ пО 

икОнОМикА - ГРАд диМОВО
за контакти и записване:

гр. димово, ул. "Георги димитров" 38, тел.: 09341 22 88,
 e-mail: pgi_dimowo@abv.bg

СъщеСТВуВА кАТО икОнОМиЧеСкО уЧилище ОТ 1961 Г.

дОкАЗАли СМе, че можем да ги научим да станат добри специалисти в 
сферата на стопанското управление и администрация. С много обич, грижи и ста-
рание ВъЗпиТАВАМе МОРАлнО уСТОйЧиВи лиЧнОСТи.

Децата Ви ще растат както умствено, така и физически здрави. не дОпуС-
кАМе както в училище, така и в града ни проявите на агресия и наркомании. 
Училищата в град Димово могат да Ви предложат качествено образование от І до 
ХІІ клас с правоспособни преподаватели.

В училището Се ОСиГуРЯВА беЗплАТен ТРАнСпОРТ нА уЧениЦи ОТ 
дРуГи нАСелени МеСТА.

Училището разполага с РеМОнТиРАнА МАТеРиАлнО-ТеХниЧеСкА бАЗА 
в сградата на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Димово.

ОбщА пРОФеСиОнАлнА пОдГОТОВкА  Се пОлуЧАВА ЧРеЗ изучаване 
следните дисциплини: Микроикономика, Макроикономика, Обща теория на сче-
товодството, Право, Бизнес комуникации.

ОТРАСлОВА пРОФеСиОнАлнА пОдГОТОВкА ЧРеЗ: Чужд език по про-
фесията, Икономика на предприятието, Информационни системи, Маркетинг, Ор-
ганизация и управление на предприятието.

СпеЦиФиЧнА пРОФеСиОнАлнА пОдГОТОВкА ЧРеЗ: Оперативен ме-
ниджмънт, Предприемачество и дребен бизнес, Борси и борсови операции.

уЧебнА пРАкТикА пО: Бизнес комуникации, Счетоводство, Счетоводство 
на предприятието, Бизнес комуникации на чужд език, Бизнес проект.

ЗАВъРшилиЯТ пОлуЧАВА:
ОбРАЗОВАние - СРеднО
СТепен нА пРОФеСиОнАлнА кВАлиФикАЦиЯ - ВТОРА

нАшАТА СпеЦиАлнОСТ:
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ОСъЩЕСТВяВАМЕ ПРИЕМ НА УЧЕНИцИ 

СЛЕД ЗАВъРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ С КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ 
ПО СПЕцИАЛНОСТТА

"МАлък и СРеден биЗнеС"
пРОФеСиЯ

"СъТРудник В МАлък и СРеден биЗнеС"

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 (ЧЕТИРИ) ГОДИНИ
ЕДНА ПАРАЛЕЛКА ОТ 26 УЧЕНИцИ.

неОбХОдиМи дОкуМенТи:
* ЗАяВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ;
* СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ;
* МЕДИцИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО (ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР)

 бАлООбРАЗуВАщи пРедМеТи: 
БъЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ГЕОГРАФИя И ИКОНОМИКА

Срок за подаване на документите: до 05.07.2012 г. (в училището)
Записване на приетите ученици: 09.07.2012 г.

пОлуЧенОТО ОбРАЗОВАние дАВА нА СпеЦиАлиСТА ВъЗМОжнОСТи:
* да заема длъжности на специалист с ръководни функции;
* да работи като икономист;
* да упражнява контролни функции по съответната специалност;
* да продължи образованието си във ВУЗ.

ОбЯВА
нА 04.06.2012 /понеделник/ ОТ 19:00 Ч. В СпОРТнА ЗАлА ФеСТиВАлнА 

РОк ГРупА „GOOD MUSIC SOCIETY” ще иЗнеСе кОнЦеРТ 
ВХОд СВОбОден!!!!!!

*Концертът се провежда по проект „Обединени в борбата срещу дрогата” 
по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по ИПП, съ-
финансиран от ЕС.

то и в семейството. 
Подкрепата за Дома 

за медико-социални гри-
жи за деца в град Видин 
е само една от инициа-
тивите, които dm подкре-
пя. През тази година dm 
беше част от инициатива-
та „Да изчистим България 
за един ден”, с която над 
322 000 души почистиха 
повече от 2500 мръсни 
зони и над 530 незаконни 
сметища в националната 
акция на 12 май. dm Бъл-
гария бе една от включи-
лите се 2410 компании, 
1400 училища, над 500 
неправителствени орга-

низации, 30 уни-
верситета и др. 

От януари тази 
година dm намери и 
друг начин да под-
крепи своите кли-
енти, като въведе и 
трайно ниска цена на над 
1000 продукта. С нея dm 
гарантира, че няма да 
увеличава цените на обо-
значените в магазините 
продукти в рамките на 4 
месеца. Така клиентите 
имат спокойствие и си-
гурност, че ниските цени 
в dm са нещо, на което 
могат да разчитат.

В подкрепа на раж-
даемостта в България и 
за подпомагане на мла-
дите майки, dm наложи 

и програмата babybonus, 
благодарение на което 
родители на деца до две 
годишна възраст могат 
да пазаруват с 20% на-
маление на продукти, не-
обходими за отглеждане 
на техните малки съкро-
вища. 

След подкрепата за 
Дома във Видин, dm пла-
нира да продължи дейст-
вията си за превръщане 
на страната ни в едно по-
добро място за живеене.

Денят на детето 
във Видин с dm

Мария Георгиева не посрещна 

Мария Георгиева

В миналия брой в. 
„НИЕ” писа за трагедията 
на семейство Георгиеви, 

чиято 11-годишна дъ-
щеря Мария почина 
по време на транс-
портирането й към 
софийска болница. 
От здравното минис-
терство бе разпоре-
дена проверка, която 
да установи до каква 
степен са изпълнени 
изискванията на ме-
дицинските стандар-
ти по кардиология, 
педиатрия, анестези-
ология и интензивно 
лечение с цел оси-

гуряване на достатъчно 
и качествено медицинско 

лечение във видинската 
болница.

„В линейката Мария 
държеше ръката ми и само 
повтаряше „Тати, помогни 
ми”. Протягаше ръце и се 
молеше „ Тати, помогни ми, 
вуйчо помогни ми! Няма ли 
кой да ми помогне? Защо 
нищо не правите?!”. Моле-
ше се в ръцете детето ми. И 
аз бях безсилен”, през съл-
зи споделя бащата Калин 
дни след като е погребал 
първородната си дъщеря. 
Днес,  когато малката Ма-
рия е погребана в селското 
гробище на Гомотарци, на 

семейството единствената 
утеха са спомените за нея 
и пет годишният им син, 
който вярва, че кака му е 
ангел, който е отишъл на 
небето.

Мария била жизнено, 
дете. Не отсъствала от 
училище, била като всички 
деца  в 4 „а” клас на видин-
ското училище „Св. св. Ки-
рил и Методий”. За послед-
но получила грамота за 
първо място в състезание 
по скок на дължина, раз-
казва баща й и недоумява 

как така изведнъж лекари-
те твърдят, че е била тежко 
болна и никой не е забеля-
зал това във времето.

Бащата разказва, че за 
първи път детето било за-
ведено около полунощ на 
24 май  в спешното отде-
ление на видинската бър-
за помощ. Трудно дишало. 
Било прегледано от дежур-
ния лекар, който  казал, че 
момиченцето е получило 
спазъм на белия дроб  и 
му направили инхалация 
с вентулин. Написала им  

рецепта, защото „не и ха-
ресвал шума в гърдите на 
детето” разказва Калин. 
Лекарите казали, ако пак 
се случи детето да се за-
душава, да дойдат  отново 
за инхалации в болницата 
и да пият  антибиотика, 
който е за 6 дни. „Ако със-
тоянието на Мария е било 
толкова тежко,  както твър-
дят днес видинските лека-
ри, защо не ни оставиха в 
болницата?”, търси 
истината бащата.

На 25 сутрин-
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Деня на детето
та семейството 
търси личния ле-
кар на детето, но 

медицинският център е за-
творен, а не вдига и теле-
фона. По обяд на  25 май 
цялото семейство е при 
баба в родното село Гомо-
тарци. „Всички обядвахме, 
децата си играха, гонеха се 
с кучето, брахме и ядохме 
ягоди, - разказва Калин. 
- Около 14 часа  Мария, 
която цяла нощ не спа, си 
легна да поспи. Почувства 
се зле, не й стигаше въз-
дух и веднага тръгнахме за 
болницата във Видин. Към 
14,30 ч. бяхме  отново в 
болницата - спомня си ба-
щата. - Извикаха  лекар от 

детския дежурен кабинет, 
който прислуша Мари и 
каза, че не може да  напра-
ви инхалация, защото  в 
кабинета няма нищо освен 
едни слушалки.  И ни прати 
отново в спешния център. 
После направиха карди-
ограма и ни изпратиха за 
снимка на белите дробове 
и кръвна проба. Последва 
чакане на рентгенолог, а 
детето  дишаше все по теж-
ко и по тежко. Със снимка-
та и резултатите от кръв-
ната проба се качихме в 
детското отделение, около  
16 часа. Дежурният лекар, 
който взе снимката, каза,  
че детето има едностранна 
пневмония в дясно. С тази 

диагноза го настаниха в 
отделението. Той веднага 
назначи лечение - различ-
ни вливания на разтвори - 
антибиотик, урбазон и още 
неща. Но веднага след 
включването на системите 
започна видимо влошава-
не състоянието на детето. 
Но докторът ни успокои, че 
влошаването е нормално 
състояние. Детето през ця-
лото време докато лежеше 
в отделението дишаше с 
кислородна маска”.

Към 20,30 часа , състо-
янието на детето рязко се 
влошава и извикват завеж-
дащ отделението, който с 
идването си назначава до-
пълнителни изследвания и 

ехография.
Към 22 часа  родители-

те вече настояват  детето 
да бъде транспортирано 
до софийска клиника. 

Вуйчото на Мария Деян 
Захариев, казва, че лично 
с приятели е уредил идва-
нето на линейка от София, 
дори уредили самолет или  
хеликоптер, но се оказало 
че поради липсата на ос-
ветление няма къде да ка-
цнат във Видин.

Около 22,50 ч.  линей-
ката с лекар и  с детето 
без родител-придружител, 
тръгва за столицата, а 
близките с друга кола са 
след тях.  Екипът отказва 
на родителите да се качат 
с умиращото дете в линей-
ката - законът бил такъв. 
Дори били категорични, 

ако настояват, линейката 
нямало да тръгне, спомня 
си вуйчото. На излизане от 
Видин линейката обръща 
и се връща в болницата. 
Детето е върнато в  реани-
мацията за дса се чака де-
журен на повикване, за да 
тръгне с линейката. 

Когато дежурният 
пристига, е по анцунг и ми-
рише на алкохол, възмутен 
разказва бащата на Мария: 
„Дойде, удари  две инжек-
ции венозно и една мус-
кулно на детето. То вече 
едва дишаше. Един шо-
фьор държеше носилката, 
защото е счупена и пада и 
поставиха на нея детето и 
накрая в 23,40 ч. се качи-
хме в линейката -  двама 
лекари - друг реаниматор 
и детска лекарка. По пътя 

държах детето в ръце, за-
щото носилката бе само за 
легнало положение. Около 
Димово след електрошок 
лекарите започнаха да 
натискат гърдичките, пра-
вейки масаж на Мария. 
Валеше дъжд, линейката 
бе спряла, вратата отворе-
на, краката на детето бяха 
отвън, отвити и дъждът ги 
мокреше”.

„При Монтана -  разказ-
ва бащата, - се срещнахме 
и се прехвърлиха в линей-
ката, идваща от София от 
Трета градска болница. До 
столицата лекарите са бо-
риха за живота на малката 
Мария. Но не успяха да я 
спасят...”

Записа 
Галя петрова 

През миналата седмица 
(30 май) в Белоградчик се 
проведе тържествено чест-
ване на 162–та годишнина 
от най-голямото въстание 
в Северозападна България 
от 1850–то лето. То е избух-
нало цели 26 години преди 
Априлското въстание, което 
се разглежда като връх в 
българското национално-ос-
вободително движение.

Гости на тържеството 
бяха Негово Преосвещен-
ство Величкият епископ 
Сионий, викарий на Видин-
ски митрополит Дометиан и 
представители на духовен-
ството от Видинска епархия, 
председателката на Народ-

ното събрание цецка цаче-
ва, народните представите-
ли Любомила Станиславова 
от ПГ на ПП „ГЕРБ” и Георги 
Анастасов от ПГ „Коалиция 
за България”, областният 
управител на област Видин 
цветан Асенов, делегация от 
приятелската община Кня-
жевац, водена от секретаря 
на Общински съвет Топлица 
Вуичич, общински съветни-
ци, много белоградчичани и 
гости на града, сред които и 
група младежи от япония.

Честването започна със 
заупокойна панихида, от-
служена от Величкия епис-
коп Сионий в съслужение с 
представители на духовен-

ството от видинска епар-
хия. В знак на признание 
към подвига на загиналите 
инициатори на въстание-
то на техните гробове бяха 
поднесени венци и цветя от 
цецка цачева, от народните 
представители Любомила 
Станиславова и Владимир 
Тошев, от Общинска адми-
нистрация и Общински съ-
вет – Белоградчик, от бело-
градчишката общественост. 
Под звуците на младежкия 
духов оркестър гостите и 
събралото се множество от 
хора се отправиха в литий-
но шествие до Белоград-
чишката крепост, където са 
се водели най-ожесточени-

те военни действия. Тук е и 
лобното място на белоград-
чишките първенци, а в тяхна 
чест признателните поколе-
ния са издигнали паметник.  
В своето слово кметът на 
общината Борис Николов 
каза, че връщането към съ-
битията от онези размирни 
дни е не само синовен дълг 
и преклонение пред подвига 
на нашите предци, но и ду-
ховна потребност и начин на 
пренасяне на историческата 
памет в бъдното.

Много емоционално и 
силно прочувствено бе сло-
вото на цецка цачева, която 
каза: „Има кътчета в нашата 
Родина, чиято красота те 

кара да загубиш дъх… Има 
героични кътчета, споменът 
за миналото на които те кара 
да паднеш на колене. Такъв 
е град Белоградчик. Тук при-
рода и героично минало са 
си дали среща. За всеки ро-
долюбив българин да бъде 
тук, в Белоградчик, винаги 
е било признак за отдаване 
на почит към славната исто-
рия на неговите граждани и 
поклонение пред паметта на 
падналите за свободата ни.

На вас, гражданите на 
Белоградчик, дълбок поклон 
за това, че тачите паметта на 
своите отци, за това, че вече 
162 години от онази паметна 
дата, през далечната вече 

1850 година, вие сте тези, 
които не забравяте за под-
вига на шепа българи, дръ-
знали сами да се изправят 
срещу вековната османска 
тирания, с въодушевление-
то на младостта, с храброст-
та на смелите, жертвайки 
най-ценното – живота си!” 
С едноминутно мълчание и 
падане на колене бе поче-
тена паметта на загиналите. 
Заря огря небето над Бело-
градчик, за да припомни на 
неговите граждани, че имат 
героично минало и предци, 
чиято саможертва не е била 
напразна. 

любомир 
Веселинов

- Няма откъде Добрата фея 
да дойде за 1-ви юни - надлезът е 
разнебитен, а по улиците ще про-
падне в някоя дупка...

През миналата седми-
ца (31 май) в Белоградчик 
се проведе четвъртият 
семинар по българо-сръб-
ския проект „Органичното 
земеделие – предизвика-
телство или възможности 
за нашата природа”, с 
който тази част на про-
екта приключи. Проек-

тът се реализира от три 
организации – водеща е 
Регионален агробизнес 
център – Видин (РАБц), а 
партньори са Агропрожект 
„Тимок” – Зайчар и Алианс 
за регионални и граждан-
ски инициативи, общият 
му бюджет е над 93 хил. 
евро, а изпълнението му 

приключва през месец ок-
томври.

Както и на предните 
три семинара (в Ново село, 
Брегово и Кула) залата, 
в която Ваня цакинска, 
ръководител на проекта 
от българска страна и ди-
ректор на РАБц, предста-
ви презентации за самия 
проект и за състоянието 
на биоземеделието в Бъл-
гария и възможностите за 
развитието му, а гостите 
от Зайчар показаха по-
средством презентация, 
както и с къс филм сръб-
ския опит в отглеждането 
на органична продукция, 
беше пълна. 

За да получат инфор-
мация и за да обменят 
опит, в Младежкия дом в 
Белоградчик се събраха 
представители на бело-
градчишката общинска 
администрация, кметски 
наместници на села в Бе-
лоградчишко, местни про-
изводители, жители на 
общината, а от Зайчар 
пристигнаха повече от ду-
зина стопански производи-
тели, част от тях занимава-
щи се именно с органично 
земеделие.

Ваня цакинска обяс-
ни, че при подготовката на 
проекта разработващите 
го установили, че Видин и 
Зайчар са области с доста 

сходни пробле-
ми – тежки и 
трайни после-
дици от бав-
ните процеси 
на преструкту-
риране на ико-
номиката и на 
двете страни, 
ниска степен 
на използване 
на механизми-
те за развитие на селски-
те райони (включително и 
ниската степен на използ-
ване на възможностите по 
предприсъединителните 
фондове поради тяхното 
недостатъчно познаване), 
недостатъчно развити 
бизнес отношения между 
фирми и бизнес подкре-
пящи организации. „Опит-
ваме се да подпомогнем 
решаването на тези про-
блеми – каза тя. – В на-
шия край има голяма без-
работица – отглеждането 
на биопродукция е шанс 
за хората без работа, тъй 
като търсенето й постоян-
но нараства и тя се прода-
ва 30 %, а в някои случаи 
и 100 % по-скъпо от оста-
налата”. 

цакинска сподели, че 
проведените семинари са 
й показали, че в нашия 
край хората се интересу-
ват и искат да получават 
информация за възмож-

ностите за използване на 
европейски субсидии и 
като доказателство посо-
чи пълните зали на всяка 
една от срещите с жители 
на видински общини. Съ-
бралите се на семинара 
пък използваха случая, 
за да зададат своите въ-
проси – както към цакин-
ска, така и към сръбските 
гости. Един от въпросите 
беше от жителка на Бе-
лоградчик, която запита 
лекторката, дали нейният 
екип би помогнал на же-
лаещите да разработват 
проекти. „Регионален аг-
робизнес център с удо-
волствие ще поеме иници-
ативата на който пожелае 
да му се направи проект”, 
каза в отговор цакинска. 

Ваня цакинска под-
черта, че една от целите 
на проекта е създаване 
на база данни с произво-
дители от Видин и Зайчар, 
така че създадените по 

време на чети-
рите съвместни 
семинара кон-
такти в бъдеще 
да доведат до 
сътрудничество 
между тях. Ос-
вен базата дан-
ни други резул-
тати от проекта 
са и създаване 
на Евро-Агрок-

луб „Добросъседство”, в 
който активно да участват 
земеделски производи-
тели от Видин и Зайчар, 
половинчасов филм за по-
пуляризиране на добрите 
практики за модернизира-
не на селските и фамилни 
ферми от двете области, 
обменен опит (посещение 
на видински производите-
ли в Зайчар), разработва-
не и разпространение на 
наръчник „Да се научим 
от постигнатото от ЕС” и 
Ръководство за създаване 
на организации на селско-
стопански производители. 
Друг резултат е, че в рам-
ките на четирите семи-
нара над 200 земеделски 
производители от Видин 
и Зайчар, участвали в тях, 
имаха възможност да об-
менят опит, да се запоз-
наят с нови практики, да 
създадат нови контакти.
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Владимир Савов
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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 

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

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

х-л „Ровно”, ет. 2 редактори тел. 60 77 66
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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

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:
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 
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пРОдАВА 
иМОТи

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 двустаен 
апартамент в к-с “Вида”; 
тел.: 0898 482 292

продавам тристаен 
апартамент в к-с “Вида”, 

бл. 14; тел.: 0886 160 938, 
0884 972 612, 093 898 
948

продавам панелни 
гарсониери в к-с „Крум 
Бъчваров” и тухлена в 
кв. „Калето”; тел.: 0896 
659 632

продавам /Заменям 
двустаен апартамент, с 
разширение, в к-с “Боно-
ния”, бл. 4, ет. 2 за гарсо-
ниера 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 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 
двустайни в блок „яво-
ров”, к-с „Крум Бъчваров”, 
„Панония”, „Вида”,  „Гео 
Милев”, „Петко Каравелов” 
и тристаен панел в к-с „Хи-
мик”; тел.: 0896 659 632

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

продавам 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 центъ-
ра, 1 дка двор, в регула-
ция; 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 гараж, трис-
таен апартамент и складо-
ве; тел.: 0888 622 789

продавам/Давам под 
наем магазин до Пазара; 
тел.: 0888 795 251

продавам из годно 
тристаен тухлен апарта-
мент; тел.: 0878 334 034

продавам тристаен 
тухлен, 116 кв.м, ет. 3, с 
гараж в к-с “Христо Ботев”; 
тел.: 600 399

продавам магазин на 
две нива, на търговска 
улица, и офис (възмож-

ност за влизане в дълг); 
тел.: 0899 771 383

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

продавам многостаен 
с гараж в  к-с „Крум Бъч-
варов“, кв. „Калето“, цен-
търа, к-с „Химик”; тухлена 
гарсониера в центъра, 
панелни - в к-с „Бонония”, 
„Химик”, „Крум Бъчваров”, 
„Широка”; магазини и офи-
си, преносими павилиони; 
тел.: 606 122, 0897 828 
008

продавам апартамент 
в широк център, тухла, га-
раж, ново строителство, в 
недовършен вид – 40 000 
лв.; тел.: 0885 916 227

продавам гараж, гар-
сониера, двустаен, триста-
ен и къща, без посредник; 
тел.: 0888 622 789

продавам 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 
автогарата - изгодно; тел.: 
600 399

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 гараж, 
до парк „Толбухин”, след 
основен ремонт; тел.: 0896 
672 942

п р од а ва м  к ъ щ а  в 
с. Иново, за ремонт, с 
двор 850 кв.м; тел.: 0882 
631 029

продавам двустаен 
апартамент, с гараж; тел.: 
0885 043 680

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

продавам  двустаен 
панелен в к-с “Химик” - 25 
000 лв.; тел.: 600 399

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 гори само в 
землищата на Тияновци, 
Косово, Делейна, Гра -
мада, Срацимир, Водна, 
Милчина лъка , Бранковци, 
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 на-
всякъде, във всички райо-
ни - изгодно; тел.: 606 122, 
0878 620 610, 0887 471 
218, 0897 828 008

купувам магазин от 30 
до 50 кв.м в центъра; тел.: 
0878 334 034

дАВА пОд нАеМ

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

давам под наем обза-
ведена гарсони-
ера в к-с “Крум 
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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 .... 92 000 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

СкРъбнА ВеСТ
на 30 май 2012 г.

почина

Стамболийски 
николов 

крайнянов
р. 7 февруари 1927 г.

Приятели, напусна ни Стамболийски!
Живя с мъдростта на столетник, с радост-

та на бохем и човек.
85 години живя в съзидание и труд. С жар и 

плам за близки и другари.
Спомнете си за него с добро!

Мир на душата му!
От опечалените

Бъчваров”; тел.: 0887 077 
993

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

давам под наем аб-
заведен хол и кухня от 
двустаен апартамент в бл. 
“Палма” и складово поме-
щение - 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 стая в 

къща до Английската гим-
назия - 50 лв.; тел.: 0884 
611 578

давам под наем обза-
ведена гарсониера в к-с 
“Бонония”, бл. 11; тел.: 
094/620 792

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

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

давам под наем офи-
си в центъра; тел.: 0888 

622 789
давам под наем об-

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

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

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

давам под наем дейст-
ващо заведение - 50 кв.м, 
може и за магазин, в цен-
търа на гр.Брегово (пло-
щада), цена - изгодна, 
договаряне; тел.: 0887 
366 557

давам под наем /Про-
давам къща в идеален 
център с дворно място; 
тел.: 0898 441 393

давам под наем поме-
щение в идеален център, 
800 кв.м, с паркоместа; 
тел.: 0888 622 789

РАЗни пРОдАжби 

продавам дърводел-
ски банциг; тел.: 0895 489 
818

продавам керемиди 
Брусарски - около 1000 
бр., автоматични перални, 
газови готварски печки, 
автоматична миялна ма-
шина, хладилници, гр. Ду-
навци; тел.: 09314/93 60

продавам гумена лод-
ка - 50 лв.; тел.: 0884 611 
578

продавам бетонни ко-
лове за лозе; тел.: 0897 
715 662

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 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 извънбор-
дов двигател за лодка 
„ямаха”, 40 к.с., с дис-
танционно;  тел. :  0886 

339 696
п р о д а в а м 

автоматизирано сито за 
промиване на злато „Desert 
Fox” - ново, цена 800 лв.; 
тел.: 0882 371 437

продавам  фуражо -
мелка на трифазен ток, 
двигател 3,2 кВт/ч, цена 
– по споразумение; тел.: 
0886 638 788

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

купуВА

купувам пет млечни 
кози; тел.: 0878 241 025

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 
235

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

РАбОТА

Търся почасова рабо-
та за гледане на възрастни 
хора, деца, почистване на 
домове и входове и офиси, 
селскостопанска работа; 
тел.: 0887 607 098

Фирма търси прода-
вачи на вестници; тел.: 
606 347

Търся  фадромист ; 
тел.: 0888 231 033

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

Фирма търси серви-
тьори и бармани за ново-
открит почивен комплекс 
– атрактивно заплащане, 
100% коректност; тел.: 
0878 900 595

Търся фризьорки за 
работа; тел.: 0888 622 
789

Медицинска сестра 
търси работа – гледане на 
възрастни хора; тел.: 0896 
426 665

набирам камериерки 
с немски език за чужбина; 
тел.: 0899 881 715

Образована жена тър-
си работа – гледане на 
болен, чистене на офиси, 
домове, гледане на деца; 
тел.: 0893 921 445

уСлуГи 

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

Арматура ,  зидария, 
кофраж и покриви на ниска 

цена; тел.: 0888 097 595
преводи и уроци по 

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

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

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

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

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, 
преградни стени, фаянс, 
ламинат, ВиК инсталации; 
тел.: 0898 674 203, 0889 
128 424, 0896 332 063

Топлоизолация, алпи-
нист; тел.: 0897 908 386

шпакловка, боядисва-
не, преградни стени от гип-
скартон, окачени тавани, 
теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 

010 382

СелСкОСТ. ТеХникА 

продавам Булгар ТК-
80 и ТК-82; тел.: 0898 752 
475

продава малогабари-
тен комбайн клас Матадор, 
косачка БЧС - четирикол-
ка, бензин; тел.: 0885 979 
460

АВТОМОбили 

продавам Фолксваген 
„Пасат” – комби; тел.: 0888 
622 789

дРуГи

Мъж на 58 години тър-
си жена за съжителство 
в село, осигурени много 
добри условия за живот; 
тел.: 0886 845 175
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Нивото на Дунав

Овен По-голяма част от вас 
ще постигнат отлична реализация бла-
годарение на оказаната им подкрепа 
в една или друга посока. Като с маги-
ческа пръчка ще изчезнат голяма част 
от финансовите ви затруднения, които 
дълго време не ви даваха покой.

Телец Проявените от вас 
многостранни интереси ще обогатят и 
разнообразят до голяма степен про-
грамата ви. Дори и да се сблъскате с 
неочаквани затруднения, то е добре да 
действате твърдо, за да ги отстраните 
от пътя си.

близнаци   Мнозина от вас тряб-
ва да са психически подготвени да се 
заловят с още едно професионално за-
дължение, което може да окаже голямо 
въздействие върху бъдещето ви. Ще 
получите много висока оценка за рабо-
тата си от страна на шефове. 

Рак  На работното си място по-
ставяте много ребром въпросите си и 
неочаквано дори за самите вас получа-
вате подкрепа и всичко започва да се 
променя по вкуса ви. Много от вас със 
собствен бизнес ще дадат ход на идея-
та си за разширяване на бизнеса.

лъв Опитайте да овладеете 
развитието на събитията във финан-
сово и лично отношение. Не допускай-
те стари грешки спрямо интимната си 
половинка, тъй като ще изгубите ува-
жението, доверието и дори любовта й. 
Ще контактувате с нови лица.

дева Чувствата ви в любо-
вта и емоционалното удовлетворение 
ще са определящи за успехите ви в про-
фесионален и финансов план. Ще се 
издигнете в деловата област благодаре-
ние на добрия шанс. Предпазвайте се 
от необмислени действия в службата.

Везни Интуицията и въоб-
ражението ще ви помогнат да нами-
рате необичайни решения на редица 
непредвидени проблеми. Желанието 
ви за постигане на конкретни успехи в 
професионалната сфера ще е опреде-
лящо.

Скорпион Въпреки добрите 
шансове, с които ще разполагате, не 
е изключено амбицията ви да изчезне 
при сблъсъка с неочаквани затрудне-
ния. Някаква ситуация ще ви наложи 
да се научите да различавате истин-
ското от фалшивото.

Стрелец Наложително е 
да използвате собствените си въз-
можности и професионални умения, 
за да постигнете желаната реализа-
ция в професията. Засилена ще е 
поддръжката ви от страна на близък 
приятел или делови партньор.

козирог Крайностите и 
затрудненията от професионален и 
финансов характер ще отпаднат и 
за това основната причина ще бъде 
подкрепата на висшестоящите. Въз-
ползвайте се, за да се справите със 
задачите в определените срокове.

Водолей Случайността ще 
ви поднесе добри възможности в про-
фесионалната сфера. Това ще значи, 
че без затруднение ще премахнете го-
ляма част от притесненията си, свър-
зани с работата или с колегите си. Не 
правете прибързани заключения.

Риби Пазете се от закъс-
нения при изпълнение на поети от 
вас ангажименти в професионална-
та сфера. В тази категория влизат и 
финансовите ви задължения към дър-
жавни или частни институции, както и 
към приятели.

Децата на Видин празнуваха

Видин има деца – 
весели, щастливи, иг-
раещи. Деца, които на 
1 юни изпълниха парко-
вете в двухилядолетния 
ни град. Деца, които на 
Деня на детето наисти-
на имаха незабравим 
празник – с много игри, 
забавления, лакомства, 
музика и танци.

Тази година Община 
Видин заедно с различ-
ни организации, сред 
които и политически 
партии, организираха 
редица забавления 
и затова заслужа-
ват искрени адмира-
ции. За видинските 
малчугани имаше и 
подарък. Неотдав-
на от страниците на 
в. „НИЕ” видински-
ят кмет Герго Гергов 
обеща, че за 1 юни 
най-малките жители 
на старопрестолния 
Бдин ще се сдобият 
с още една обнове-
на детска площадка. 

И наистина, след като 
за Великден модерен и 
безопасен кът за игра на 
малките палавници беше 
открит в Крайдунавския 
парк, сега бе открита и 
втора изцяло обновена 
детска площадка в друг 
обичан от малчуганите 
видински парк – „Вла-
дикина бахча” (сн. горе 
вляво). 

Площадката е пода-

рък за малките видинлии 
от „Лайънс клуб – Ви-
дин” (виж сн. долу). Ви-
динският градоначалник 
Герго Гергов поздрави 
децата по случай техния 
ден и официално откри 
съоръжението. Кметът 
връчи благодарствени 
писма на трите видински 
„Лайънс клуба”. 

За да бъде тазгодиш-
ният 1 юни запомнящ се, 

При км 790,20  - Видин ниво-
то на Дунав е 486 см., пониже-
ние с 14 см.  

При км 833,60 - Ново село -  
409 см., понижение с 19 см. 

Температурата на водата – 
17,8°C.

Слънцето над Видин изгрява в 5:47 ч. и залязва 
в 21:08 ч.

Фаза на Луната: Пълнолуние

бе организиран
детски празник  

„щуроландия”. 
Събралите се огро-

мен брой малчугани, ко-
ито огласиха със смях 
Крайдунавския парк, 
имаха възможност да 
разгледат видинските за-
бележителности на оби-
колка с електромобил 
(снимката вдясно), което 
беше подарък от народ-
ните представители от 
„ГЕРБ”. Много от децата 
се възползваха от атрак-
тивната обиколка, други 
пък се хванаха на весели 
хора. 

В Крайдунавския 
парк бе изградена и Сце-
на на талантите, както 
и множество детски ра-
ботилници: „Лакомници” 
– пункт за раздаване на 
сладолед и лакомства; 
„Немирници” – занима-
ния с деца на детската 
площадка; „Сръчковци” 
– арт ателие за изра-
ботване на апликации; 
„Фантазьори” – четене на 
приказки от актьори от 
Драматичен театър Ви-
дин; „Мечтатели” – куклен 
театър за най-малките и 

викторина; „Скокльовци” 
– спортни игри с анима-
тори;  Пастелковци” – 
рисуване върху асфалт; 
„Многознайковци”- зани-
мателни игри с анимато-
ри.

Бяха организирани и 
различни спортни проя-
ви. Видински деца игра-

ха футбол на стадиона, 
а на площад „Бдинци” 
бяха организирани със-
тезания по стрийтбол, 
колоездене, дърпане с 
въже и др. 

Прекрасен празник 
за малките видинлии! И 
за техните родители и 
баби!


