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Арендова и изкупува 
земеделска земя 

в землището на с. Цар 
Петрово, с. Тополовец, 
с. Чичил, с. Бяла Рада,
с. Войница и гр. Кула.

GSM: 0884 207 355 
тел: 094/992 924 и факс: 094/99 14 36

централа:  0882 942 211, факс: 0882 942 212; тех. секретар: тел. 0938 98 200; 
пласмент: тел. 0888 405 652, 0885 945 763, 0885 838 445
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Т. Томов

Green peace
отвори врати

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

Сметки без кръчмаря

Властелинката 
на пръстена

На страха очите са големи. На запека - още 
повече.

* Видинлийка като 
част от международен 
отбор спечели конти-
нентално състезание 
със свой иновационен 
проект * 16-годишната 
Андреа Петрова от Ви-
дин стана част от ели-
та на най-креативните 
ученици в Европа *  В 
универсален пръстен 
ще закодират лични 
данни, банкови сметки, 
здравен статус и поч-
ти всичко, което касае 
отделния индивид 

Андреа Петрова

Четете на стр.3

* Съдбата на „Бдин” е още неясна * Ще поиска 
ли прокуратурата справедливо наказание на 

търговците във видинския футбол?

Големи сметки се пра-
веха от видинлии за влиза-
не на „Бдин” в “А” футбол-
на група. В началото на м. 
май  всичко бе „уредено”. 
Да, така убедително гово-
реха местни футболни ве-
лможи. Не е важна играта, 
важното е, че бащата на 
Митко Бербатов - Иван, 
дърпал конците от София, 

спонсорът (или собствени-
кът) на отбора Герасимов 
щял да плати каквото тряб-
ва и  хоп – „Бдин” е в „А” 
групата. Така се говореше 
из града. Само че сметки-
те бяха без кръчмаря. 

В предпоследния кръг 
вече ясно изпадналият от 
групата „Сливнишки герой” 
„обърна с хастара навън” 
претендента за елитна-
та група. И тъй като във 
видинския, а и в общона-
ционалния ни футбол се 
говори главно не за игра, а 
за „уреждане”, тръгна мъл-

ва, че мачът е продаден. 
Продаден на другия пре-
тендент за „А” групата. За-
щото собственикът нямал 
толкова пари да издържа 
„Бдин” в тази група. И ви-
динлии не успяха да се до-
берат дори до участие на 
бараж.

Само че сега ще ви-
дим дали няма отборът и 
да се срине до окръжната 
аматьорска зона. Защото 
го грози опасността точно 
след като стигна под вър-
ха, да пропадне до дъното 
на българския футбол – да 

изпадне в окръжната зона.
Така отново ще зап-

риказваме за скандалите 
в и около отбора. Вместо 
да отдадем заслуженото 
на всички, които през тази 
година направиха голямо 
името на видинския отбор. 
Които ни накараха да по-
вярваме, че отколешните 
мечти могат да се превър-
нат и в реалност. Всъщност 
и 3-тото място в „Б” профе-
сионалната заслужава ад-
мирации! 

За съжаление този 
успех сега е засенчен от 
традиционните неразбо-
рии с плащанията на смет-
ките. Незаконно  дадените 

Френският посланик беше на опознавателна визита във Видин

- Това е местна атракция - безработни бър-
кат в кофите за боклук облечени като венециан-
ски търговци...

Ф р е н с к и я т 
посланик Н.Пр. 
Филип Отие (на 
сн. на преден 
план), придружен 
от кмета на Ви-
дин Герго Гергов 
и председателя 
на ОбС Пламен 
Трифонов, се раз-
ходи из „Крайду-
навския парк” с 
електромобил и 
разгледа видин-
ски забележител-
ности

В края на миналата 
седмица посланикът на Ре-
публика Франция Н.Пр. Фи-
лип Отие разгледа забеле-
жителностите на Видин на 
разходка с електромобил. 
Това беше само част от про-
грамата при посещението на 
френския посланик в нашия 
град миналия петък (8 май). 
Френската делегация включ-
ваше още Матю Брюшон 
- икономически съветник и 
заместник-ръководител на 
Регионалната икономическа 
служба и Кзавие Вогт – ста-
жант в посолството. 

Посланик Отие първо 
се срещна с кмета на Видин 
Герго Гергов и председателя 
на Общински съвет – Видин 
Пламен Трифонов, като раз-
говорът се проведе в каби-
нета на видинския градона-
чалник. „На днешната среща 
направихме един очерк на 
ситуацията във Видин, го-
ворихме за възможностите, 
които той предлага и, раз-

бира се, обърнахме 
сериозно внимание 
на перспективите, 
които стоят пред нашия град 
като възможности за разви-
тие на инфраструктурата, 
на бизнеса, което неминуе-
мо ще доведе до създаване 
на нови работни места и до 
това Видин да заема все 
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от бившия кмет на Видин 
на около половин мили-
он лева са скандал, който 
скоро няма да заглъхне. 
Поне докато прокуратура-
та не даде на съд тези, ко-
ито източваха общинската 
хазна, скрити зад името на 
„Бдин”. 

Но сега се вихрят скан-
далите с неплащане от 
ръководството на отбора 
за ползване на автобуси, 
хотели и ресторанти (виж 
писмото „....”). А пък лъга-
нето, че ще си получат до-
говорените суми треньори 
и спортисти, сега е изпра-
вило „Бдин” пред угрозата 
да бъде изхвърлен от про-
фесионалния футбол! 

Така в средата на м. 
май до управлението на 
клуба е изпратено писмо 
от Лицензионната коми-

сия на БФС, с което го 
уведомява, че поради не-
изплатени стари финансо-
ви задължения е отказан 
лиценз. От „Бдин” това е 
обжалвано, но след ня-
колко отлагания на 15 юни 
ще научим дали протестът 
ще бъде уважен. Разбра 
се обаче, че собственикът 
Димитър Герасимов рабо-
ти в София по въпроса. Не 
е ясно дали ще плати де-
сетките хиляди лева, кои-
то се дължат на доведения 
от него и после освободен 
треньор Альоша Андонов, 
на Христо Марашлиев и 
различни играчи, или ще 
направи друго. В края на 
седмицата ще узнаем.

Ясно е обаче, че клу-
бът засега няма наме-
рение да плати другите 
значителни дългове, на-
трупани към превозвачи 
(като Вергил Алексиев), 

към ресторанти и хотели. 
Така за това, че са осигу-
рявали изискана храна и 
подслон на футболисти и 
треньори, продължават да 
чакат парите си собстве-
ниците на хотели („Ровно”,  
„Дунав”, „Бонония” и други 
във Видин, „Ботевград” в 
гр. Ботевград, „Сандански” 
в гр. Сандански и други), 
ресторанти, пицарии и за-
кусвални („Колибите”, „Ви-
валди”, „Зеленото” и т.н.). 
Чакат от горещо обеща-
ващите представители на 
клуба да платят задълже-
нията си. Но все по-явно 
става, че тези пари могат 
да бъдат търсени един-
ствено по съдебен ред с 
дела от частен характер.

Но видинската про-
куратура не вижда ли в 
тези действия (описани и 
в писмото на директорката 
на хотел „Ботевград”) кла-

сически пример за изма-
ма? А фактът, че се прави 
поголовно, не говори ли, 
че това е отдавна разрабо-
тена и практикувана схе-
ма на едно продължавано 
престъпление? 

Нека този материал 
да бъде приет като сигнал 
към видинската прокурату-
ра. Тя единствена може да 
провери и кой е теглил от 
банковата сметка на клуба 
и за какво е изхарчил ог-
ромните суми, които бяха 
незаконно превеждани от 
кмета на община Видин 
Румен Видов. Само ви-
динските прокурори могат 
да установят кои мачове 
бяха купени, кои – прода-
дени. И да поискат от съда 
справедливо наказание на 
търговците във видинския 
футбол.

ВлАдиМиР 
Савов

Поща „НИЕ”
Относно: Престоя на ФК „БДИН” – Видин в „Ботевград”

Какви овчари, бе, дами и господа...
бр. 45 11 - 13 юни 2012 г.

Сметки без кръчмаря

Здравейте,
Изпращам Ви накратко 

историята на събитията. 
ФК „БДИН” Видин пристиг-
на и се настани в нашия 
хотел на 23.03.2012 г. като 
преди това по телефона се 
бяхме уточнили за цената 
на престоя и предлаганите 
услуги с някой си г-н Мин-
ков (не знам каква длъж-
ност заема в отбора). От-
борът (28 човека) получи 
обяд, вечеря, пренощува 
при нас и пакети сандви-
чи за из път. По време на 
престоя не е имало про-
блеми от двете страни. 

Когато футболистите 
започнаха да освобожда-

ват стаите и да се събират 
на рецепцията, дежурната 
администраторка е поис-
кала данните за фактура. 
Били й дадени от същия 
Минков. След като съста-
вила фактурата, тя помо-
лила същия г-н да оправи 
сметката. Той много засег-
нат й отговорил, че очаква 
пристигането на Иван Бер-
батов и ако тя не знае кой 
е това, той е бащата на Ди-
митър Бербатов и как ние 
въобще може да се съмня-
ваме, че няма да платят. 
Този Бербатов в момента 
пътувал от София и щял 
да пристигне до 20 мин. и 
да оправи сметката от 1260 

лв. Така отборът отпътува. 
След половин час, 

като видяхме, че никой не 
идва, позвъних на г-н Мин-
ков, като той ми обясни, че: 
„Това е път, може човекът 
да се е забавил, изчакай-
те”. След още 2 часа отно-
во позвъних на Минков, но 
телефонът му беше вече 
изключен. Тогава у мен се 
прокрадна нотка на съмне-
ние, но си казах, че сигур-
но това са сериозни хора и 
не биха се изложили. 

След два дни напраз-
ни усилия да се свържа с 
Минков, намерих телефо-
ните на изпълнителния 
директор Иван Бербатов 

и собственика на отбора 
Герасимов. Телефонът на 
Герасимов първоначално 
даваше свободно, но той 
не вдигаше, а след това 
беше изключен. 

С Иван Бербатов беше 
по–различно. С него про-
ведох няколко разгово-
ра, но, за съжаление, без 
резултат. Първоначално 
той каза, че след няколко 
дни (до Великден) ще пъ-
тува до Видин и ще мине 
да оправи сметката. След 
Великден, като видях, че 
няма резултат, отново му 
позвъних, той се извини 
за закъснението и ми каза, 
че до седмица ще платят. 

След една седмица отново 
му позвъних. Той отново 
обеща да оправи сметката 
до дни, като дори ми каза, 
че трябва да пием кафе 
(един вид да почерпя за 
свършената работа). Аз 
започнах да си изграждам 
представа за този човек от 
разговорите по телефона. 
Забелязах, че той не из-
питва никакво неудобство 
от факта, че дължи пари и 
дори флиртува по телефо-
на с непознати жени. 

След няколко дни, на 
ръба на нервна криза, аз 
отново му позвъних, за-
щото, както може да пред-
положите, никой не дойде 
да заплати сумата. Часът 
беше 10.30,  а той ме по-
пита: „Колко е часът, бе, 
момиче?” Аз му казах, че 
е нормален час, защото по 
това време за обикновени-
те хора работният ден от-
давна е започнал. Попитах 
го не се ли измори да ме 
лъже и как не му е неудоб-
но да парадира с името на 
сина си и да мами хората. 
Той ми каза, че той не се 
чувствал неудобно, той не 
бил виновен. Аз му казах, 
че би трябвало да носи 
отговорност след като е 
изпълнителен директор на 
отбора, а той ми каза: „Аз 
мога да ти кажа, че Гонзо 
е изпълнителен директор, 
ходи го търси”. Държа се 
много арогантно, без кап-
ка неудобство. Каза ми, 

че Баровеца бил малко 
затруднен и на него не му 
бил давал заплата. Аз му 
отговорих, че ние, отговор-
ните за липсата на тези 
пари, ще трябва да ги въз-
становим от собствените 
си средства, а ние имаме 
семейства и ние не сме 
„баровци”. Той ми се раз-
вика и затвори телефона. 

Разбрах, че няма да 
получим парите си. Лошо-
то е, че бях тъкмо назна-
чена на този пост, защото 
жената на тази длъжност 
е онкоболна и се наложи 
всички да събираме сред-
ства за лечението й. Но 
вместо за това, тези пари 
ще отидат за „баровците” 
– Иван Бербатов и Гераси-
мов. После разбрах, че с 
тази схема са „изгорели” и 
други колеги. 

Не разбирам как хора 
с известни фамилии имат 
безочието да печелят на 
гърба на другите, при по-
ложение, че тази фамилия 
участва в благотворител-
ни прояви и благородни 
каузи. Лошо говори и за 
самия град. Кой допуска 
тези хора да продължават 
да мамят, защото те явно 
правят това, а не футбол 
– за футбола не сме чули 
нищо, а за измамите им 
има още много истории?!

С уважение:
Стела Тихина

изп. директор на 
хотел „Ботевград„ еАд

Това е част от изказването на видинския народен предста-
вител на 6 юни в НС във връзка с обсъждането на Законопро-
екта за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 
254-01-31, внесен от БСП. 

След отхвърляне на законопроекта с въздържане на депу-
татското мнозинство, вносителят на законопроекта Драго-
мир Стойнев иска прегласуване с думите: „Уважаеми колеги, 
всяка година десетки хиляди млади хора напускат българска-
та държава. Има изтичане на социален капитал. Ние дотираме 
европейския трудов пазар и американския трудов пазар с висо-
коквалифицирани кадри. Ние не можем да си затваряме очите 
пред този проблем. Вижте препоръките на Европейския съвет. 
Казва се, че няма да има квалифицирани хора за пътищата, за 
напоителните системи. Казва се, че квалификацията ни е из-
ключително ниска, че сме на първо място по необразовани хора, 
които не могат да четат и да смятат. 

Правителството няма приоритети и не знае точно какви 
законопроекти да Ви диктува Вие да ги подкрепяте. Нито за-
етостта Ви е приоритет, нито растежът Ви е приоритет, 
нито доходите са Ви приоритет, нито справянето с бедност-
та Ви е приоритет. Нямате приоритети и оттам не знаете 
какво да гласувате”. 

При повторното гласуване от присъстващите 93 народни 
представители „за” закона дават своя глас  22-ма, „против” – 
20 и „въздържал се” - 51.

Обърна се към колегите си в Народното събрание видинският депутат Михаил МиковУважаеми народни 
представители, очевидно, 
че в днешната дискусия дес-
ницата отсъства поради не 
особена заинтересованост 
от темата или може би ще 
вземе отношение – дано да 
съм я провокирал. Големият 
отсъстващ днес тук е бъл-
гарското правителство и за 
мен е абсолютно оправдано 
и неговото отсъствие.

Каква е позицията на 
министър-председателя по 
темата „Младежка безрабо-
тица?” Много проста – „Ста-
нете овчари!” Много проста 
позиция: „Станете овчари”. 
Тази позиция той я сподели 
– публично, ясно послание 
към младите хора.

Каква е позицията на 
финансовия министър? – 
„Ще внесем младежи от 
чужбина”. „Ще внесем мла-
дежи от чужбина” – това е 
позицията на финансовия 
министър. Затова сигурно 
днес министърът, който е 
ресорен, не проявява ника-
къв интерес по отношение 
на тази дискусия в Народно-
то събрание.

Какви овчари, бе, дами 

и господа, то и овце не ос-
танаха в България?! Какви 
млади хора ще внасяте, 
като нашите се изнасят? Кой 
ще дойде на такива заплати, 
които им се предлагат?!

Но какъв е про-
блемът с младежката 
безработица и него-
вите регионални раз-
рези? Аз съм народен 
представител, избран 
в най-бедния регион 
на Европейския съюз. 
Там ситуацията с 
младите хора, особе-
но през последните 
три години, по отно-
шение намирането на 
работа, включител-
но и заради мерките 
на правителството, 
включително и заради 
политиката, прокарва-
на за съкращаване на 
работни места – око-
ло 300-400 са закри-
тите работни места 
във Видинска област, 
пряко удря младежи-
те. 

Забележете кои 

младежи удря! 
Ако статистиката показ-

ва, че в ниско образованите 
групи с основно образова-
ние безработицата се за-
пазва, то най-тежкият удар е 

върху високообразованите 
групи, защото държавата 
закрива работните места, на 
които те потенциално могат 
да постъпят на работа.

Уважаеми дами и гос-

пода, неразбирането на 
проблема с младежката 
безработица и неговия ре-
гионален разрез ще води 
до все по-голяма миграция 
на млади хора от най-сла-

бо развитите региони 
на България. Мигра-
ция – вътрешна, към 
големите градове – 
София, Пловдив, Бур-
гас, Варна, и миграция 
външна – в чужбина. 
А това все повече ще 
намалява потенциалът 
на тези региони, какви-
то са Видин, Монтана, 
Враца, Търговище, 
има още няколко таки-
ва региона, за по-ак-
тивно участие и принос 
в брутния вътрешен 
продукт на страната. 
Това ще се случва, за-
щото младите хора, 
включително образо-
ваните, като видят, че 
държавата няма грижа 
на регионално равни-
ще да осигури заетост 
и перспектива за тях, 
си вдигат чуковете и 

заминават.
Вие казвате, че ще ком-

пенсирате с европейски 
програми. Как ще се компен-
сира, като към 2008 г. сред-
ствата за активна политика 
срещу безработицата на 
един безработен са били 
740 лв., а през 2010 г. са 277 
лв.? Ще кажете: „Увеличава 
се безработицата”. Да, без-
работицата се увеличава, но 
тя е закономерно следствие 
от провежданата икономи-
ческа политика три години. 
Икономическа политика, 
в която отсъства визия за 
приоритетите на икономиче-
ското развитие на страната. 
Икономическа политика, ко-
ято по никой начин не може 
да смекчи ударите на кри-
зата върху пазара на труда. 
Всичко е оставено на па-
зарната стихия. Кои страдат 
най-много в тази ситуация? 
Страдат младите хора!



Това заявиха през 
миналата седмица д-р 
Борислав Милчев, член 
на Управителния съвет 
на Районната лекарска 
колегия и д-р Димитър 
Башлийски, председател 
на Комисията по меди-
цинска етика. Както в. 
„НИЕ” вече писа предста-
вителите на Районната 
лекарска колегия – Видин 
съобщиха на пресконфе-
ренция в сряда (6 юни), 
че ще бъде сформирана 
специална комисия, която 
да разследва смъртта на 
детето, което умря при 
транспортирането му 
от Видин към софийска 
болница. Те отговориха и 
на въпроси на медиите:

Журналист: Кога ще 
започне работа комиси-
ята, която създавате, 
за да разследва случая 
със смъртта на 11-го-
дишната Мария и за 
колко време ще излезе-
те с някакво станови-
ще? Какво точно ще раз-

следва тя?
д-р Бо-

р и с л а в 
Милчев: В 
н а й - б ъ р з и 
срокове. На-
шата идея е 
не да посочим 
този, който 
има или няма 
отговорност, а 
да направим 
много точен анализ защо 
се стигна дотук, какви са 
причините, какви мерки 
трябва да вземем, че това 
нещо да не се повтаря, 
какви препоръки трябва 
да направим към колегите 
– или накратко, да изра-
ботим правила за добра 
лекарска практика, да по-
добрим алгоритмите, да 
се опитаме да направим 
спойката, това, което загу-
бихме напоследък - кола-
борацията между пациент, 
доктор, здравна система. 

„НИЕ”: Стремите 
се да бъдете много де-
ликатни, но от една 

страна твър-
дите, че има 
поредица от 
грешки, от дру-
га – че детето 
е дошло много 
болно. Кажете 
конкретно как-
во е установи-
ла проверката?

д-р Милчев: 
Правя уговор-

ката, че това е неофици-
ална информация. В кон-
стативния протокол пише 
следното: „Постави се ди-
агноза: бъбречна недоста-
тъчност. Перикарден излив 
– дифузен. Претампонада. 
Двустранни плеврални 
изливи. Придружаващи 
заболявания – двустран-
на пневмония, анемичен 
синдром. Настъпили усло-
жения – остра дихателна 
недостатъчност, сърдечна 
недостатъчност”. 

Няма посочен винов-
ник. Има една препоръка 
– защо не е направена пе-
рикардна пункция. Което е 

много дискусион-
но, защото, ако 
беше направена, 
можеше да стане 
също така нега-
тивен изход, но 
много по-скоро. 

Журналист: 
Вашата коми-
сия ще излезе 
ли със стано-
вище кой носи 
вината за недиагности-
цирането на заболява-
нето години наред?

д-р Милчев: Може би 
като седнем и огледаме 
всичко и като официално 
излезе одитният доклад 
накрая, ще се намерят про-
пуски. Това ще стане ясно. 
Но целта на тази среща е 
да изразим нашето мнение 
като колегия по този казус, 
да защитим категорично 
честта на нашите колеги, 
които бяха оплюти. Аз ви 
уверявам, че всичко, което 
колегите от „Св. Петка” са 
извършили, е по правила-
та на добрата медицинска 

практика – 
спазен е ос-
новният закон 
в медицината 
- преди всич-
ко да не се 
вреди. Това 
е горе-долу и 
заключение-
то на одита. 
Само ще ви 
спомена, че, 

което и одитът е устано-
вил,  след като е станало 
ясно, че детето се влоша-
ва, по най-бързия начин в 
случая са били впрегнати 
едни от най-добрите спе-
циалисти на болницата.

Журналист: За колко 
време се диагностицира 
такава остра бъбречна 
недостатъчност?

д-р димитър Ба-
шлийски: Тук е налице 
хронична бъбречна не-
достатъчност. При такива 
показатели на креатенина 
– към 600, което е 4-5 пъти 
над нормата, при подобни 
показания и на уреята, при 

един нисък хемоглобин 60, 
най-общо казано, големи-
те пропуски са на по-ранен 
етап – имало ли е диагно-
за, били ли са наясно ро-
дителите, те обадили ли 
са тази диагноза при пос-
тъпването. Аз като лабо-
раторен лекар се запознах 
с лабораторните резултати 
и те говорят за една тежка 
уремия, която наистина 
създава възможности за 
фаталния изход, който е 
настъпил – нещата са били 
могли да бъдат овладени, 
но години преди това, ако 
са били взети съответни 
мерки. Това е едно сериоз-
но заболяване, което, спо-
ред мен, много преди това 
– затова хронологически 
във времето също трябва 
да се видят в предишните 
изследвания какви са били 
стойностите – е налагало 
едно стационарно лечение 
или дори да се вземат дру-
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Андреа Петрова от Ви-
дин вече е известна. За 16-
годишната ученичка от ви-
динската професионална 
гимназия „Проф. д-р Асен 
Златаров” вече се знае по 
целия свят. И заслужено 
– тя, като част от петчле-
нен международен отбор, 
спечели европейското със-
тезание на организацията 
Junior Achievement - Young 
Enterprise Europe (JA-YE 
Europe), проведено в края 
на м. май в Брюксел. 

Андреа и още четири-
ма нейни връстници – мом-
чета от Белгия, Естония, 
Норвегия и Турция, създа-
доха иновативен проект, 
наречен GLORING, пред-
ставляващ универсален 
пръстен, в който са зако-
дирани лични данни, бан-
кови сметки, здравен ста-
тус и почти всичко, което 
касае отделния индивид. 
Именно тази иновация ги 
изхвърли на първото мяс-
то. Така видинската девой-
ка абсолютно заслужено 
се нареди сред елита на 
креативните, с уникално 
и нестандартно мислене 
ученици в Европа.

От години амбициоз-
ният учителски колектив 
на професионалната гим-
назия начело с директор-
ката Мариета Георгиева 
стимулира развитие на 
своите ученици по нес-
тандартни начини, участ-
вайки в състезание за 
иновативни проекти. Вся-
ка година в училището се 
провеждат състезателни 
кръгове, организирани от 
Junior Achievement (Джуни-
ър Ачийвмънт България) 
– организация с идеална 
цел, създадена в САЩ 
през 1915 г. Нейна основна 
задача е да осигури връз-
ка между предприемачите 
и образователния процес в 

При лечението на 11-годишната Мария са спазени правилата на добрата медицинска практика

Властелинката на пръстена

Петимата, спечелили тази година европейско-
то състезание на организацията Junior Achievement 
- Young Enterprise Europe

средните училища.
По време на училищ-

ното състезание се избира 
отбор от 3-ма ученици и 
той отива на Национално 
състезание. Там се фор-
мират отбори от по пети-
ма състезатели, които не 
се познават помежду си, 
и решават иновативен ка-
зус. Отборът победител 
представя България в ев-
ропейското състезание по 
творческо мислене. 

- Моята преподавател-
ка по икономика Красими-
ра Апостолова ме насърчи 
да участвам в състезание-
то – споделя Андреа. – Бях 
част от един от училищни-
те отбори и трябваше да 
предложим идея за нес-
тандартна реклама на тра-
диционен продукт – усмих-
ва се Андреа. – Нашият 
отбор избра да 

рекламира чаша за 
вода по необичаен на-
чин 

- затопля се вода и се 
охлажда, но със слънчева 
енергия. И се класирахме 
втори. От отбора, класи-
рал се на първо място, 
едно от момичетата се 
отказа и аз трябваше да 
го заместя в Национално-
то състезание в София. 
Там бяхме 100 ученици от 
29 училища в страната. В 
рамките на един ден тряб-
ваше да покажем екипни и 
творчески умения в реша-
ване на казус, поставен ни 
от Intel. Бяхме разделени 
в 20 отбора, участниците 
имахме за задача да съз-
дадем проект за нов ви-
сокотехнологичен продукт, 
който би могъл да проме-
ни бъдещето на хай-тек 
сектора. Петчленно жури 
пък имаше задачата да 

избере най-иновативната, 
ефективна и приложима 
технологична концепция с 
обществена полза. За мое 
щастие бях част от отбор 
с висок дух и нестандарт-
но мислене, съставен от 
2 момчета и още две мо-
мичета. И станахме побе-
дители като създадохме 
концепция за нестандарт-
но портативно устройство, 
наречено flex case. Идей-
ният проект за продукта на 
бъдещето представлява 
комбиниран лаптоп-чанта, 
направен от пластична ма-
терия и разполагащ с раз-
теглив екран. 

Така Андреа стига до 
Брюксел.

Петима талантли-
ви български ученици 
представят България в 
европейското състеза-
ние по творческо мисле-
не „European Creativity & 
Innovation Challenge” от 
21-23 май в Брюксел. 
Членовете на българския 
отбор са разпределени в 
различни отбори. Андреа 

попадна сред ученици от 
Турция, Белгия, Норвегия 
и Естония. 

- Състезанието и орга-
низацията бяха впечатля-
ващи - разказва тя. - Със-
тезанието Innovation Camp 
2012 на JA-YE Europe 
включваше 77 специал-
но подбрани ученици от 
14 държави, разпределе-
ни в 15 отбора. Основно 
изискване бе в тимовете 
да няма представители 
на една и съща нация. С 
моя отбор се запознахме и 
контактувахме единствено 
онлайн, за да се опознаем. 
На състезанието работни-
ят език е английски. 

Преживяването там 
беше уникално. Самото 
състезание бе в рамките на 
един ден и всички отбори 
изпълнявахме разнородни 
задачи - игрови, логиче-
ски, забавни. Казусът, кой-
то трябваше да решим, бе 
„Как да направим Европа 
по-конкурентоспособна”. 
И нашият отбор даде иде-
ята, която ни донесе побе-

дата. Иновативният проект 
нарекохме GLORING и 
представлява нашия уни-
версален пръстен. 

идеята на този пръс-
тен, 

който външно ще при-
лича на всеки друг, но ще 
има вграден чип, е човек 
да си спести разнасяне-
то на портфейл, пълен с 
всякакви лични докумен-
ти, пари, кредитни карти и 
прочее, които лесно може 
да бъдат изгубени. Чипът 
ще съдържа данни дори и 
за кръвната група на човек. 
Така, ако гражданин по-
падне в болница по спеш-
ност и в безсъзнание след 
евентуален пътен или друг 
тежък инцидент, лекарите 
ще имат бърз и лесен дос-
тъп до важната информа-
ция, която може да спаси 
живота на пострадалия. 
Изобретението би скъси-
ло и времето за стоене 
на опашка в магазина или 
на други места, където се 
чака за различни услуги. 

Около тяхната идея 
се заражда дискусия по 
отношение на опазването 
на личните данни и чо-
вешките права и свобо-
ди. Седемчленното жури, 
съставено от директори в 
компаниите Intel и General 
Electric, представители на 
бизнеса и на Европейска-
та комисия, изразява опа-
сенията си за опазването 
на личните данни в уни-
версалния пръстен.

- Нашият отбор обаче 
професионално, задълбо-
чено и убедително доказа 
на всички, че това няма 
да е проблем, тъй като 
GLORING ще функциони-
ра единствено в съчетание 
с пръстовите отпечатъци 

на носителя му – обяснява 
десетокласничката. – Така 
при евентуална кражба 
или загуба на устройство-
то то ще е практически не-
използваемо. 

Сред предимствата на 
идеята за универсалния 
пръстен, носител на ин-
формация, е, че благода-
рение на иновацията ще 
се пестят хартия и нефт, 
което е особено важно 
днес, в ерата на изчерпва-
щи се природни ресурси. 
Ефектът ще е огромен, 
ако GLORING бъде въве-
ден за масово ползване в 
световен мащаб. Той ще е 
икономически ефективен и 
заради ниската себестой-
ност на пръстена, твърдят 
младите новатори – всеки 
на възраст между 16 и 18 
години.

Андреа е скромно и 
тихо момиче, 

вечно усмихнато и с 
много приятели. Смуща-
ва се да разказва за своя 
успех, но видимо е горда 
от постигнатото. Тя е уче-
ничка в 10 клас в специ-
алността „Малък и среден 
бизнес”.

- Винаги във всичко 
съм се справяла сама. От 
година майка ми Надя ра-
боти в Чехия, а аз заедно с 
по-малкия ми брат Петър, 
който е на 14 години и тат-
ко, който е безработен, се 
гледаме у дома. След като 
се върнах от Брюксел чес-
то сънувам универсалния 
пръстен, който винаги е 
различен на външен вид. 
Надявам се, че нашата 
идея за него ще стане ре-
алност в близко време – 
споделя тя.

ирена данаилова, 
кореспондент на БТА

сн. автора
и личен архив

д-р Милчев д-р Башлийски
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УникРедиТ БУлБАнк Ад 

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

особените залози/ на:

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

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

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.

Започва възстановяването на „Кръстатата казарма”

ги радикални мерки като 
евентуално диализа или 
трансплантация. Но това 
ще го кажат специалисти. 

Като част от провер-
ката ние ще се срещнем с 
личните лекари, ще видим 
какви профилактични пре-
гледи са правени – имало 
ли е адекватна реакция 
по отношение на лечени-
ето на момичето до този 
момент. Действително ка-
зусът може да се характе-
ризира като грешка на сис-

темата, грешка на самата 
колаборация между отдел-
ните структури в здравео-
пазването и пациентите, 
които се обръщат към нас. 

Конкретно за деня има 
информация, че родители-
те са оказвали натиск и са 
се държали по начин, кой-
то не е давал възможност 
за една спокойна работа. 

„НИЕ”: Как бихте 
оценили ситуацията в 
болничната помощ във 
Видинско, тъй като слу-
чаят доведе до провер-
ка на цялата болница?

д-р Милчев: Негатив-
ната тенденция в региона 
продължава от години 
– факт е закриването на 
болницата в Кула. Тежка 
е ситуацията в болницата 
в Белоградчик. Знаете, че 
имахме дълго време про-
блеми и във видинската 
болница – ниски заплати, 
отпадане на специалности 
и отделения. Погледнете 
в съседните ни области 
какво се получава – ние 
винаги сме били преди 
Монтана по отношение на 
медицинската помощ, оба-
че се оказва, че те сега ни 
изпреварват във всички 
отношения и това е така 
от 5-6 години назад. Но не 
си мислете, че само лоши 
неща стават – в скоро вре-
ме в МБАЛ „Св. Петка” ще 
получим модерен скенер, 
броят на преминалите 
пациенти се увеличава – 
поне за моето отделение 
знам, че са два пъти по-
вече, отколкото миналата 
година, въвеждаме и нови 
технологии. Така че общо 
взето ще оцелеем някак-
си.

Уточнение: В ин-
тервюто са включени и 

въпроси на други медии

бр. 45 11 - 13 юни 2012 г.

При лечението на 11-годишната Мария са спазени правилата ...
w от стр. 3

w от стр. 3

Стартира дългопроточ-
ваното възстановяване на 
„Кръстата казарма” във Ви-
дин. Ремонтът й ще се из-
върши по проект, финанси-
ран от Европейския Съюз 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие”, съ-
общи директорката на Ре-
гионалния музей Фионера 
Филипова. Бенефициент е 
Министерството на култу-
рата.

Предвижда се извърш-
ване на строително-мон-
тажни и консервационно-
реставрационни работи 
по цялостна подмяна на 
отоплителната, вентилаци-
онната и ВиК инсталации и 
климатизацията на сграда-

та. Санитарните възли ще 
бъдат преустроени с цел 
осигуряване на достъп за 
инвалиди и ще бъде изгра-
дена и рампа за инвалиди. 
Ремонтните дейности по 
проекта, спечелен от Ми-
нистерството на културата, 
трябва да приключат през 
октомври т. г. Стойността 
им е 1,5 млн.лева. 

„Кръстатата казарма” 
във Видин е един от най-
забележителните туристи-
чески обекти в града. По-
строена е през 1801 г. по 
поръчка на разбунтувалия 
се срещу султана местен 
феодал Осман Пазван-
тоглу за нуждите на своите 
войски в града. Сградата 

е масивна, двуетажна, във 
формата на равнораменен 
кръст със застроена площ 
към 1260 кв.м. Обособени 
са четири почти самостоя-
телни вътрешни дворове. 

Някога на това място 
се e намирала градината 
на Стария сарай – дворе-
ца на пашата, използван 
по-късно за конак от енича-
рите. Покрит дървен мост я 
свързвал с построената в 
съседство оръжейна рабо-
тилница. След Освобожде-
нието сградата е служела 
за съд и казарма на бъл-
гарската войска. 

Сега в „Кръстата казар-
ма” се помещава част от 
сбирката на Регионалния 

исторически музей. Сгра-
дата поради своята уникал-
ност е обявена за паметник 
на културата от местно зна-
чение. През 1965-1967 г. тя 
е реставрирана и адапти-
рана за музей, от 1969 г. в 
нея е уредена етнографска 
експозиция, представяща 
традиционната култура на 

населението от Видинска 
област от края на XIX до 20-
те години на XX в. Артефа-
ктите заемат двата основ-
ни етажа, в няколко зали са 
изложени особено ценни 
експонати, разказващи за 
живота и бита на местните 
хора. Сред най-интересни-
те са тези, които показват 

обредни и традиционни 
носии от региона. Тоалети 
и предмети от градския бит 
илюстрират връзките на 
Видин с Европа. В момента 
цялата експозиция и всич-
ки експонати са събрани на 
съхранение до завършване 
на ремонтните дейности.

ГАлЯ петрова

по-ясно очертана позиция 
на икономическата карта на 
България и Европа”, каза 
Гергов по време на прес-
конференцията, която той 
и Филип Отие дадоха след 
срещата. 

Френският посланик 
подчерта, че това е първата 
му визита във Видин. „Това 
посещение на първо място 
е свързано със запознава-
не с града, установяване на 
контакти с кмета, с предсе-
дателя на Общинския съвет, 
ще имам среща и със зам.-
областния управител, ще се 
срещна също с Видинския 
митрополит, ще се запоз-
ная, разбира се, с историята 
на град Видин като посетя 
музеите, ще посетя и Ду-
нав мост 2. Желая да се за-
позная с Видин като град, в 
който Франция все още има 
доста скромни икономически 
интереси”, обясни посланик 
Отие.

Видинският градона-
чалник и френският посла-
ник съобщиха, че основните 
теми, които са обсъждани, са 
евентуално сътрудничество 

в земеделието и в развити-
ето на инфраструктурата в 
нашия край. „В тези области 
Франция може да има своя 
принос в бъдеще. Франция 
е голяма земеделска сила и 
много държи на земеделие-
то си. Но Франция също така 
има много опит и в областта 
на изграждането на всяка-
къв вид инфраструктури. В 
този много разнообразен 
сектор ние имаме истинско 
ноу-хау. Ще има може би 
много френски предприятия, 
които ще бъдат заинтересо-
вани от участие в работните 
дейности по подобряване на 
транспортната инфраструк-
тура между Видин и София”, 
каза посланик Отие. Той оба-
че уточни, че когато става въ-
прос за инвестиции на частни 
фирми френската държава 
не може да се меси, но уве-
ри, че при всяка възможност 
той и неговият икономически 
екип ще информират за въз-
можностите за инвестиции 
във Видинска община. 

Френският посланик съ-
общи, че в началото на юли 
Френското посолство орга-

низира в София регионален 
икономически форум, на 
който ще участват френски 
и български предприятия, 
фирми от Гърция, Сърбия, 
Румъния, Македония, Алба-
ния. „Г-н кмет, г-н председа-
тел на Общинския съвет, ако 
има предприятия от региона, 
които желаят да участват в 
бизнес форума, просто ни 
ги посочете – г-н Брюшон на 
свой ред ще запознае орга-
низаторите на форума с же-
ланието на видинските пред-
приятия за участие”, обърна 
се той към представителите 
на местната власт. 

След срещата в Об-
щината посланик Отие се 
срещна с Негово Високоп-
реосвещенство Видинския 
митрополит Дометиан и със 
зам.-областната управител-
ка Елка Георгиева, посети 
музейния комплекс „Конака”, 
разходи се с електромобил 
из „Крайдунавския парк” и 
разгледа средновековната 
крепост „Баба Вида”, а ве-
черта посети най-големия 
инфраструктурен проект във 
Видинско – Дунав мост 2.

Френският посланик ...
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Сребърни и бронзови медали за видинските волейболистки

Областен Кооперативен съюз - Видин

Втори Тест драйв

Треньорката Снежка Гечева с основната формация ви-
дински волейболистки – носителки на златни и сребърни 
медали от финалите на ученическите игри и шампионата 
на спортните клубове за младша възраст. Най-добрите 
от тях вече се утвърждават и в националните отбори

нашето мото е „Магията наречена кооперация е 
предизвикателство - докоснете се до нея!”

Областният коопера-
тивен съюз – Видин (ОКС) 
е учреден на 17 май 1925  
година като Районен коо-
перативен съюз от 7 коопе-
рации като с течение на го-
дините броят им нараства 
до 114. В момента в съюза 
членуват 19 кооперации 
и 5462 член-кооператори. 
В своята дългогодишна 
история и дейност ОКС-
Видин е доказал приноса 
си към кооперативното 
движение  в страната и 
съхраняването на неговите 
принципи и ценности. Една 
от основните насоки, коя-
то сравнително успешно 
реализираме, е активното 
ни включване – докъдето 
позволяват нашите и на 
областта възможности – в 
националната търговска 
верига „КООП”. Бяха преус-
троени и работят по всички 
изисквания на модерната 
търговия при изпълнение 
на изискванията на Наръч-
ника за функциониране на 
търговските обекти от вери-
гата „КООП”, на законовите 
уредби и благодарение на 
много близкото сътрудни-
чество и разбирателство 
между ОКС, ЦКС и КООП 
магазините в Дреновец (на 
сн. долу), Бяла рада, Чу-
прене, Ружинци, Бойница, 
Градец, Иново, Гомотарци 
(на сн. горе) и Раковица. 

За преустройството 
им и за оборотни капитали 
бяха вложени около 500 
хил. лв.- собствени на ОКС 
и кооперациите, предимно 
от продажбите на ДМА и от 
фонда за взаимно подпо-
магане „Инвестиции” при 
ЦКС.

Плануваме съвместно 

с кооперациите през 2012 
година, обявена от ООН 
за Международна година 
на кооперацията, да откри-
ем още 4 модернизирани 
обекта в Брегово, Войница, 
Неговановци и Сланотрън 
и общият им брой в об-
ластта да стане 12, което 
е добър резултат. Засега 
магазините ни от веригата 
се зареждат с около 15-
20% със стоки по линията 
на ЕКП, което отчитаме за 
недостатъчно и ще търсим 
решението съвместно с 
„Кооптърговия и туризъм” 
АД  и съседните ни коопе-
ративни съюзи. 

Кооперациите в област 
Видин продължават да 
осигуряват добри условия 
на труд, социални грижи и 
реализация на българското 
производство.

Прие се приоритетно 
да се развиват търговската 
и изкупвателната дейности. 
В изпълнение  на програм-
ните решения на УС и ОС 
на ЦКС бяха класирани и 
нашите цели и задачи, ко-
ито, макар и с цената на 
преодоляването на много 
трудности, дават добър ре-
зултат. Успоредно с изграж-
дането на търговски обекти 
ще обединим усилията си 
при изкупуването на бил-
ки и диворастящи плодове 
и, използвайки мерките на 
Програма за развитие на 
селските региони, ще се 
засадят масиви с култиви-
рана шипка.   

„Доверието на хората в 
кооперацията  – това е во-
дещата ни цел и най-голя-
мата награда и ние ще се 
стремим да я постигнем.”

Тази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз по Програма за 
трансгранично сътрудничество България - Сърбия № 2007CB16IPO006. За съдържанието 
на тази публикация отговорността е единствено на водещата организация по проекта 

– ТПП – Враца – клон Берковица и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява 
възгледите на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

Network for cross-border co-operation 
between Bulgaria and Serbia in the 

tourist sector

PARTNER : AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND BUSINESS CENTER - VIDIN

Вторият Тест Драйв по проект "Мрежа 
за трансгранично сътрудничество между 
България и Сърбия в туристическия сек-
тор – NET4TOUR”, с водещ партньор Тър-
говско-промишлена палата Враца - клон 
Берковица и партньори Агенция за регио-
нално развитие и Бизнес център – Видин, 
Регионална икономическа  камара Ниш и 
Регионална икономическа камара Зайчар, 
се проведе от 28.05.2012 до 02.06.2012 г.

Целта му бе представяне на новора-
зработения по проекта туристически про-
дукт пред журналисти от различни медии 
от трансграничния регион - телевизии, 
радио станции, вестници, информационни 
агенции и т.н. от областите Монтана, Ви-
дин, Ниш и Зайчар, които се ангажираха 
пряко да насърчат туристическата дести-
нация чрез своите медии.  

Обиколката премина по маршрут: Со-
фия - Правец - Вършец - Клисурски мана-
стир - Берковица – Монтана - Белоград-
чик - Магура - Видин - Зайчар - Бор - Ниш 
- Лесковац - Вранье - Кюстендил – София. 
В рамките  на 6 дни участниците имаха 
възможност да се запознаят със забеле-
жителностите и туристическите обекти от 
маршрута. В програмата бяха включени 
културно-исторически, религиозни обекти 
и места от туристически интерес в тран-
сграничния регион, обхванат от проекта 
(музеи, църкви, манастири, крепости и 
кули, пещери, паметници на културата и 
други забележителности).

Особен интерес сред участниците 

предизвика изпълнението на квартет от 
Видинската филхармония в концертната 
зала на пещера Магурата и разглеждането 
на 700-те скални рисунки с култови и лов-
ни сцени в пещерата, най-старите от които 
датират от 8 хиляди години преди Христа.

В пътуването взеха участие 20 пред-
ставители на медиите и екипа на проекта, 
които се включиха активно в популяризира-
нето на новоразработения пакет. Всяка ме-
дия ще представи маршрута чрез медията 
си, с което ще вземе участие и в конкурс за 
най-добра журналистическа работа, попу-
ляризираща туристическия продукт. Освен 
него е обявен и конкурс за занаятчии - за 
проектиране и изработване на сувенири - 
символ на общ туристически продукт, кои-
то ще изразят по най-добрия начин духа на 
новоразработения туристически продукт и 
трансграничния характер, както и идеята 
за партньорство и сътрудничество между 
Сърбия и България. Най-добрите творби 
ще бъдат наградени на заключителната 
пресконференция по проекта, която пред-
стои в края на месец юли.

По време на Тест Драйва бе сниман 
филм, който ще представи и насърчи тран-
сграничния регион като атрактивна турис-
тическа дестинация. Той ще се излъчва по 
различни телевизионни канали в България 
и Сърбия, както и ще се представя на раз-
лични събития. 

евтим Стефанов,
изп. директор
АРРБц-Видин

2012 състезателна 
година се очертава като 
много силна за видинския 
волейбол. На финалите на 
ученическите игри пред-

ставителките на СОУ „Цар 
Симеон Велики” (двукрат-
ни шампионки на страната 
във формация 8-10 клас) 
се състезаваха в старша 

възраст и в Севлиево ста-
наха носителки на сребър-
ни медали, като индиви-
дуални отличия получиха 
Кристина Пламенова и Йо-
ана Николова.

Няколко дни след това 
треньорката Снежка Ге-
чева изживя радостта със 
своите възпитанички на 
финалите на шампионата 
на спортните клубове за 
младша възраст.

В залата на ЦСКА - Со-
фия 

представителките на 
Ск „Бдин-Вида” показа-
ха, че играят модерен во-
лейбол и с право се кла-
сираха на трето място в 
страната

и заслужиха бронзо-
вите медали! В предвари-
телните срещи надиграха 
без проблем отборите на 
Враца и Плевен, отстъпи-
ха на вицешампионките 
от „Марица” - Пловдив с 
3:1 гейма и след това дой-
де решителната среща 
за медалите със силния 
„Левски” - София. В основ-
ния състав са Кристина 
Пламенова, двете сестри 
Бисерови - Виктория и 
Петя, Глория Генова, Мира 
Мачашева, Цецка Ивай-
лова, 14-годишната Йоана 
Николова, която върви 
по пътя на своята майка 
- националката Бисерка 
Герасимова. Момичетата 
показаха своята класа и 
спечелиха чиста победа с 
3:0 над „Левски” - София, 
което им донесе бронзо-
вите медали. шампион на 
първенството е отборът на 
ЦСКА - София. Йоана Ни-
колова получи отличието 
„най-добра блокировачка”, 
а по-малката от сестрите 
Бисерови - Петя, бе вклю-
чена в разширения състав 
на националния отбор за 
младша възраст. 

Към тези силни изяви 
на видинските момичета 
трябва да добавим и фа-
кта, че в отбора на „Мари-
ца” - Пловдив (сребърен 
медалист) играе възпита-
ничката на видинската во-
лейболна школа Пролетка 
Светлинова. Като ученичка 
в СОУ „Цар Симеон Вели-
ки” тя взе участие на све-
товните ученически игри в 
Тулон - Франция.

На младата видинска 
волейболна смяна пред-
стоят още два финала – за 
старша възраст и мини во-
лейбол. На квалификаци-
онния турнир в Етрополе 
видинските представител-
ки се представиха в най-
добра светлина. Момиче-
тата, предимно от отбора 
младша възраст, победиха 
категорично с по 3:0 гейма 
трите други отбора, пре-
тенденти за националния 
финал - от Пирдоп, Кюс-
тендил и домакините от 
Етрополе (които, класира-
ли се на второ място, също 
ще участват на финалите 
за старша възраст). Там 

видинските волейболистки 
ще се срешнат и със със-
тавите на „Марица” - Плов-
див, „Левски” и ЦСКА - Со-
фия, „Хебър” - Пазарджик 
и „Спартак” – Плевен.

Преподавателят от 
СОУ „Цар Симеон Велики” 
Румен Груев, известен със 
способността си да откри-
ва млади таланти, води 
подготовката за още един 
финал - на момичетата до 
10-годишна възраст. Мини 
волейболната игра се ут-
върждава все повече у нас 
като  важен фактор за ран-
ната специализация в този 
атрактивен спорт, особено 
подходящ за практикуване 
от момичета.

Успехите радват, но 
всичко това се дължи пре-
димно на ентусиазма на 
видинските волейболни 
педагози, на родителите 
и на самите деца. Трябва 

повече внимание, грижи и 
средства за утвърждава-
не и разширяване на по-
стигнатите успехи в този 

атрактивен и много етичен 
спорт.

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 
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пРОдАВА 
иМОТи

продавам самостоя-
телна къща, 74 кв.м, с двор 
271 кв.м, до автогарата, 
55 000 лв.; тел.: 600 399

п р о д а в а м  г а р а ж 
до блок „Пирин”;  тел.: 
0 9 4  6 0 7  8 5 9 ,  0 8 8 5 
312 580

продавам многоста-
ен с гараж в  к-с „Крум 
Бъчваров“, кв. „Калето“, 
к-с „Христо Ботев”, цен-
търа, к-с „Химик”; тухлена 

гарсониера в центъра, 
панелни - в к-с „Бонония”, 
„Химик” ,  „Крум Бъчва -
ров”, „широка”; магазини 
и офиси; преносими пави-
лиони; тел.: 606 122, 0897 
828 008

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

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 нова самос-
тоятелна къща, етаж от 
къща – 30 000 лв., етаж от 
къща в кв. „Калето”; 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. 1 - 31 000 
лв. и ет. 5 - 28 000 лв.; тел.: 
600 399

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

продавам  магазин 
35 кв.м, ново строител-
ство, с Акт 16; тел.: 0887 
943 970

продавам къща в Но-
воселци, близо до центъ-
ра, 1 дка двор, в регула-
ция; тел.: 0895 723 909

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

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

продавам самостоя-
телна къща в кв. „Кале-
то” с двор 670 кв.м; тел.: 
600 399

продавам гараж, трис-
таен апартамент и складо-
ве; тел.: 0888 622 789

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

продавам  панелни 
двустайни в блок „Яво-
ров”, к-с „Крум Бъчваров”, 
„Панония”, „Вида”,  „Гео 
Милев”, „Петко Караве-
лов” и тристаен панел в 
к-с „Химик”; тел.: 0896 
659 632

продавам из годно 

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

продавам гарсониера, 
ет. 2 - 18 500 лв., тухле-
на - 25 000 лв., двустаен 
панелен – 25 000 лв., дву-
стаен тухлен – 35 000 лв., 
тристаен панелен – 31 000 
лв., тристаен тухлен – 55 
000 лв., етаж от къща и 
къща с двор; тел.: 606 122, 
0878 620 610

продавам магазин на 
две нива, на търговска 
улица, и офис (възмож-
ност за влизане в дълг); 
тел.: 0899 771 383

продавам двустайни 
панелни апартаменти в к-с 
„Крум Бъчваров”, ет. 2, 3 и 
5 и в к-с „Баба Тонка”, ет. 
4; 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 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 втори етаж 
от къща, сутерен, гараж 
и двор,  изгодно;  тел. : 
600 399

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, трис-
таен и къща, без посред-
ник; тел.: 0888 622 789

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

продавам тристаен 

тухлен апартамент в к-с 
„Съединение”, 93 кв. м, 
50 000 лв.; 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  панелни 
гарсониери в к-с „Крум 
Бъчваров” и тухлена в 
кв. „Калето”; тел.: 0896 
659 632

продавам тристаен 
тухлен, с таванска и га-
раж, 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 самосто-
ятелна къща, 60 кв.м, 
двор 200 кв.м, к-с „Христо 
Ботев”; 60 000 лв.; тел.: 
600 399

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

продавам гараж до бл. 

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

кУпУВА иМОТи 

купувам на изгодни 
цени земеделски земи 
навсякъде, във всички 
райони - изгодно; тел.: 606 
122, 0878 620 610, 0887 
471 218, 0897 828 008

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 гори в земли-
щата на Тияновци, Косово, 
Делейна, Грамада, Сра-
цимир, Водна, Милчина 
лъка, Бранковци, Макреш, 
Толовица; тел.: 606 122, 
0878 620 610, 0897 828 
008, 0887 471 218

купувам гараж в Ян-
трите; тел.: 0888 216 194

купувам магазин от 30 
до 50 кв.м в цен-
търа; тел.: 0878 
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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

334 034

дАВА пОд нАеМ

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 лук-
созен офис, обзаведен, в 
идеален център; тел.: 0887 
381 855

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

давам под нам обза-
ведена гарсониера; тел.: 
0887 401 074

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

давам под наем об-
заведена гарсониера в 
к-с “Крум 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 об-
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 боксониера, 
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 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

ТъРСи пОд нАеМ

Търся да наема къща в 
селата Рупци, Генерал Ма-
риново, Пешаково, Друж-
ба; тел.: 0893 739 092

РАЗни пРОдАжБи 

продавам покривка за 
спалня и други по-малки, 
плетени на една кука; тел.: 
0890 169 893

продавам ловна пушка 
надцевка „Силма”, леги-
тимна, запазена, в ком-
плект с принадлежности 
за почистване и сейф за 
съхранение, бонус – пат-
рондаж; тел.: 0898 520 
300

продавам мъжки и 
женски агнета, специална 
порода за разплод, цена по 
договаряне, с. Протопоп-
инци; тел.: 09327/26 81

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

продавам чугунени 
радиатори; тел.: 0887 912 
036

продавам дърводел-
ски 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 прода-
вачи на вестници; тел.: 
606 347

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 

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

АВТОМОБили 

продавам Фолксваген 
“Голф-2”, 1,3, четири вра-
ти, 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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Нивото на Дунав

Green peace
отвори врати

При км 790,20  - Видин нивото на 
Дунав е 396 см., понижение с 14 см.  

При км 833,60 - Ново село -  312 
см., понижение с 34 см.  

Температурата на водата – 19.5 
°C.

Слънцето над Видин изгрява в 5:45 ч. и залязва в 21:12 ч.
Фаза на Луната: последна четвърт, намаляващ полумесец

„При нас всеки гост се чувства като 
бог сред девствената природа!”

Това е девизът в новоткрития спа хотел и 
аква парк „Green peace” в Божурица

„Green peace” посре-
ща човек сред невероят-
ната природа на Божури-
ца. Около хотела извисява 
пищни зелени корони свят 
от иглолистни и широко-
листни дървета – вклю-
чително смърч, ела, бор, 
както и редките за нас 
канадски и високостеблен 
дъб. 

Стаите са новообзаве-
дени и напълно покриват 
всички изисквания за ка-
тегорията 3*.

Спа-центърът  е из-
граден изцяло от спе-
циален камък и създава 
впечатлението, че си в пе-
щера, в различни кътове 
на която са разположени 
басейн, парна баня, сау-
на, джакузи, стая за ре-
лакс с подгрети каменни 
легла.  Освен подбрана-
та лека музика ароматен 
дим действа благотворно 
на организма. Вградени 
в скалата телефони към 
бара дават възможност за 
поръчки от самото джаку-
зи и басейна, в които тем-
пературата е 37 градуса. 
В момента (8 юни) в тях са 
се разположили няколко 
човека в очакване да гле-
дат в отсрещния плазмен 
телевизор откриването на 
европейското първенство 
по футбол. През това вре-
ме навън персоналът раз-
полага многоинчови теле-
визори и около вековното 
дърво в центъра на гра-
динското заведение, за да 
могат посетителите през 
това лято да следят както 
футболното първенство, 
така и Олимпиадата 

- Цените са достъпни, 
в предвид икономическо-
то състояние на региона 
– казва собственикът на 

комплекса Валентин Бо-
рисов. - Хотелите по море-
то с цените си селектират 
своите гости. Ние няма да 
имаме такава политика, 
но категорично няма да 
допуснем клиенти, кои-
то да създават неприят-
на атмосфера. Тук чалга 
няма да се чува. Заради 
спокойствието на всеки 
отделен клиент има чети-
ри басейна, за да може в 
едни да се скача и вика, в 
друг да се прави релакс, в 

трети - хидромасаж. Всич-
ките басейни минаха на 
всевъзможните проверки 
за експлоатация - те са с 
възможно най-съвремен-
на техника за филтрация, 
включително ултра-виоле-
тови лампи. Препаратите 
са от лицензирана фирма. 
Пробите показват, че во-
дата в басейна е по-чиста 
от тази от чешмата, къде-
то хлорта и киселинността 
са в по-високи дози. За да 
не изстива водата през 

хладните нощи, го-
лемият басейн е с 
покривала.

Тук е място, 
където цари спо-
койствието

Десетки статуи 
на древноримски-
те и елински бо-
гове, поръчани от 
Гърция, са разпо-
ложени навсякъ-
де. Накъдето и да 
се обърне погле-
дът, се придобива 
усещане за красо-
тата, търсена от 
хората в древен 
Рим и Елада. И чо-
век сред тях почва 
да се чувства, че 

е част от нея. Такава ли е 
идеята, питам Борисов. 

- Искам човек, където 
и да застане, да има усе-
щането за красота, хармо-
ния и най-вече - за приро-
да. Тук, освен дърветата, 
поддържаме естествената 

трева. Треперим над вся-
ко дърво, над всеки стрък. 
Идеята е човек да се по-
чувства спокоен и добре, 
далеч от напрежението, 
блъсканицата и суетнята 
на града. Затова и така 
нарекохме комплекса – 

зелен мир.
За децата има наду-

ваеми замъци, пързалки, 
люлки, катерушки – за 
да могат те да имат въз-
можност за разнообраз-
ни игри, а същевременно 
родителите да могат да 
почиват сред зеленината. 
Хиляди птички чуруликат 
непрестанно. Вечер – щу-
рци се надпреварват с жа-
бешки концерт 

Кухнята е интернаци-
онална.  Менюто включва 
изобилие от ястия. Об-
служването е насочено 
към задоволяването на 
капризите на клиента. 
„При нас всеки гост е бог!”, 
твърдят хората от персо-
нала и с вниманието си се 
стремят да го докажат.

МиРОСлАВ 
петров


