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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 

аква-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.

Гарантирали сме нормално функциониране 
на всички общински дейности

Ако икономиката на Гърция продължи така 
стремглаво надолу, след 10 години ще са като нас.

- Вярно ли е, че като станем 
туристическа дестинация, ще 
ни раздават социалните помо-
щи от гондоли?

Аква-парк и Спа-хотел Green peace обя-
вява през делничните дни промоция от 
20% намаление за всички гости на плаж-

ния бар, както и за групи над 5 човека 
(възрастни) от таксата за ползване на 

съоръженията на аква-парка.

Това заявява пред в. „НИЕ” кметът на общи-
на Брегово Милчо Лалов, с когото разговаряме 
за бюджет 2012’ в Бреговска община и за проек-
тите, по които Общината кандидатства

„НИЕ”: Г-н Лалов, през 
предишния Ви мандат 
се появиха трудности в 
работата на Общински 
съвет – Брегово, една го-
дина не успяхте да прие-
мете общински бюджет. 
Каква е ситуация сега?

Милчо Лалов: През 
2010 г. и 2011 г. в ОбС – Бре-
гово съветниците от двете 
групи, които го сформираха, 
останаха 6 на 6  – листата 
на ГЕРБ беше изчерпана, 
а техен съветник напусна 
и замина за чужбина. При 
тази ситуация не можеха по 

никакъв начин да се 
взимат решение тъй 
като едната група 
най-малкото се въз-
държаше от гласу-
ване. Сега, през този 
мандат, ситуацията 
е съвсем друга – гру-
пата от съветници 
на БСП е 8 човека, 
а ГЕРБ и СДС заед-
но са 5 човека, така 
че изпълнителната 
и законодателната 
власт вече работят 
в нормална обста-
новка и имаме приет 
бюджет.

„НИЕ”: Какви са па-
раметрите на бюджета 
на община Брегово за 

2012г?
Лалов: Приетият за 

1600 циганчета на видинския площад

През миналата седми-
ца бригада цветари засаж-
даха разсад от красивото 
цвете, известно под името 
циганче, в цветните лехи 
на площад „Бдинци” около 
паметника на Трети бдин-
ски полк (на снимката горе 
вдясно). И сега общо 1600 

циганчета оформят краси-
ви цветни фигури, красящи 
центъра на Видин. 

„На площада ще се 
запази старата фигура от 
миналата година, но с раз-
лично цветово решение 
– каретата са оформени 
с цветя в шарени, прели-

ващи цветове, от бяло до 
тъмно лилаво през розо-
во в най-различни нюанси 
и с ръб от синьо-лилаво”, 
обяснява цветовата кон-
цепция Даниела Димитро-
ва, управителка на „Еко 
Титан” за Видин (на друга-
та снимка). Тя допълва, че 

стремежът е да 
бъдат оформени 
интересни, кра-
сиви фигури, но 
с по-малко пари, 
тъй като всич-
ки знаем какво 
е финансовото 
състояние на Об-
щина Видин. 

Продължава 
и разкрасява-
нето на Край-
дунавския парк. 
От рано сутрин 
служители на 
озеленяващата 
фирма „Еко Ти-
тан” садят цветя 
в лехите и косят 
избуялата след 

обилните дъждове трева 
(снимките на стр. 8). „Дъж-
довете много попречиха 
на зацветяването, защото 
цветята, които в момен-
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Трябва не само да ревем, че сме най-зле, но и да даваме предложения

Кметът на Видин участва в  XII-то заседание 
на ОП „Транспорт”

Преди дни френският посланик Н.Пр. Филип 
Отие, кметът на Видин Герго Гергов и председате-
лят на ОбС – Видин Пламен Трифонов (на сн. отля-
во надясно) разгледаха строящия се Дунав мост 2, 
свързан с пътя за София и новата жп линия

Това заявява областният управител 
на Видин Цветан Асенов и разказва за 
направените от него и екипа му пред-
ложения за преодоляване на изостава-
нето на Видинския регион

Областна админи-
страция – Видин беше 
поканена да участва на 
заседания на Съвета за 
икономическо развитие и 
социални политики към 
Президента на Република 
България, които се про-
ведоха през април и май. 
Не можем да не се горде-
ем с поканата, защото от 
областните управители 
бяха поканени тези на Ва-
рна, Русе, София и Бургас 
и ние. Може би все пак, 
малко или много, освен 
големите области, които 
имат и капацитет, и въз-
можности да се изявят, 

обръщат вече вни-
мание и на нашия реги-
он. 

На първото заседание 
темата беше „Национал-
ни приоритети за регио-
нално развитие”, които 
ще бъдат финансирани 
от Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за раз-
витие 2014 – 2020 г. Ние 
излязохме със становище 
пред президента по всич-
ки 6 приоритета – транс-
портна инфраструктура, 
техническа инфраструк-
тура във водния сектор, 
електронно управление, 
енергийна ефективност, 
създаване на предпостав-
ки за балансирано град-
ско развитие и иновации, 
конкурентоспособност на 
малки и средни предпри-
ятия. 

На второто заседа-

ние, което се проведе под 
надслова „Конкурентос-
пособност и инвестиции”, 
също излязохме с наше 
становище. Ето какво е то 
по всяка една от отделни-
те точки:

По първа точка „Прос-
перитет и повишаване на 
конкурентоспособността” 
според нас един от начи-
ните за повишаване на 
конкурентоспособността 
на икономиката е използ-
ването на клъстерния* 
подход. При прилагането 
му на регионално ниво е 
необходимо да се оценят 
спецификите и нивото 
на развитие на малките 
и средни предприятия. 
Първоначално за пред-
приятията в област Видин 
полезно ще бъде включ-
ването им в създадени на 
регионално и на нацио-
нално ниво клъстери при 
предоставяне на стимули 
и преференциални усло-
вия за участие. Това ще 
допринесе за придобива-
не на опит и капацитет за 
участие в клъстери, пови-
шаване на финансовите 
възможности и достъп до 
пазари. В последствие 
това ще доведе до създа-
ване на устойчиви на па-
зарния механизъм местни 
клъстери.

От съществено зна-
чение за бизнеса е съз-
даване на университет

или филиал, както и 
научно-изследователски 

центрове и институти. По 
този начин ще се обвърже 
образованието с нуждите 
на бизнеса и ще се оси-
гури съответствие между 
търсенето и предлагане-
то на кадри на пазара на 
труда. 

Технологичното обно-
вление на предприятията 
в област Видин, стиму-
лиране на иновациите, 
данъчни преференции, 
развитие на потенциални 
икономически отрасли – 
селско стопанство, тури-
зъм, хранително-вкусова 
промишленост, шивашка 
промишленост – е въз-
можно чрез разработване 
и изпълнение на програ-
ма за икономическо раз-
витие на изоставащите 
региони.

По втора точка „Пред-
ложения за насърчаване 
на инвестиции” според 
нашето становище е не-
обходимо провеждане на 

национална кампания за 
промоциране на силните 
страни на област Видин 
и на възможностите за 
инвестиране в нея вклю-
чително и 

преференциално на-
сочване на инвеститори 
към област Видин

от Агенцията за ин-
вестиции. 

Предвид наличните 
ресурси на област Видин 
потенциал за развитие и 
привличане на инвестиции 
има в областите на храни-
телно-вкусовата промиш-
леност, земеделие – има 
отлични възможности за 
въвеждане на органично 
производство – транспорт 
и логистика, туризъм, ал-
тернативни източници за 
енергия (възобновяеми 
енергийни източници). 
За привличане на инвес-
тиции в област Видин от 
съществено значение е 

модернизацията на 

инфраструктурата в об-
ластта –

свързване на облас-
тта с националната газоп-
реносна мрежа, модерни-
зиране на жп линия Видин 
– София, изграждане на 
скоростния път Видин 
- Ботевград, възстано-
вяване на функциите на 
летище Видин, изгражда-
не на тунел под прохода 
Петрохан.

По трета точка „Кон-
кретни стъпки и приори-
тети пред икономическа-
та политика на България” 
по наше мнение целесъо-
бразно е въвеждането на 
по-агресивни стимули за 
предприемачи и инвести-
тори в по-слабо развити-
те региони на страната, 
какъвто е и нашият. Мно-
го важно е да се обсъдят 
и предложат стимули и за 
дребните предприемачи 
за осигуряване на финан-
сов ресурс. Това може да 
стане чрез осигуряване на 
достъп до ниско лихвени 
кредити, кредити с грати-
сен период на погасяване 
и създаване на микрога-
ранционен фонд особено 
за стартиращи фирми и 
микропредприятия. 

Още преди участие-
то ни на Съвета за ико-
номическо развитие и 
социални политики към 
президента във Видин 
по моя инициатива бяха 
създадени Икономически 
съвети в сферата на зе-
меделието и на малкия и 
среден бизнес, които вече 
проведоха своите първи 
заседания.

След тези заседания 
направихме една работ-
на група, която синтезира 
всички предложения, да-
дени по време на двете 
срещи. Синтезирахме 

8 мерки за стимули-
ране на малки и средни 
предприятия в Северо-
западния регион, 

изпратени до минис-
тър Дянков, министър 
Добрев и министър То-
мислав Дончев, а част от 
тях, още преди да бъдат 
обобщени, бяха предста-
вени на министър Миро-
слав Найденов:

1. Обсъждане на 
идеята за изработване 
на оперативна програма 
за развитие на Североза-
падния регион по приме-
ра на Полша (Оперативна 
програма за развитие на 
Източна Полша 2007 – 
2012 г.).

2. Определяне на 
град Видин през следва-
щия планов период за се-
далище на управление на 

оперативна програма.
3. Обсъждане на 

идеята за обявяване на 
област Видин за свобод-
на икономическа зона. 

4. Намаляване на 
таксите за разрешител-
ните и лицензионните ре-
жими на територията на 
Северозападния регион.

5. Промяна на изис-
кването за минимални фи-
нансови резултати през 
последните три години за 
малки и средни предпри-
ятия от Северозападния 
регион при кандидатства-
нето им по оперативни 
програми предвид обек-
тивната им невъзможност 
за покриване на критери-
ите за минимален оборот.

6. Да се увеличи 
авансовото финансиране 
за реализация на проекти 
в размер на 50% за фир-
мите от Северозападния 
регион – в момента то е 
около 20%

7. Р а з ш и р я в а н е 
обхвата на допустимите 
браншове в сектор „Мал-
ки и средни предприя-
тия” при определяне на 
бенефициентите по опе-
ративни програми с до-
бавяне на сектори като 
хотелиерство, ремонт на 
автомобили, управление 
на отпадъци, дървопре-
работване.

8. През следващия 
планов период държава-
та да поеме съфинанси-
рането на проекти, които 
ще се реализират от Об-
щините в област Видин 
– през следващия про-
грамен период размерът 
на съфинансирането на 
общините-бенефициенти 
по програми, се очаква да 
стигне до 50%, ние пред-
лагаме ако не изцяло, то 
поне частично съфинан-
сирането да се поема от 
държавата, за да могат 
Общините да работят по 
тези проекти.

Всичко изложено по-
горе е в потвърждение на 
убеждението ми, че ние 
трябва не само да ревем, 
че сме най-зле, но и да 
даваме предложения, на 
базата на които да можем 
да работим за развитието 
на нашата област. 

* клъстер – самоор-
ганизираща се произ-
водствена система, в 
която фирмите си съ-
трудничат за повиша-
ване на конкурентос-
пособността – бел. на 
редакцията

Два приоритетни про-
екта за страната - „Модер-
низация на жп линията Ви-
дин – София” и „Път Е-79 
Видин – Монтана” – бяха 
разгледани на дванадесе-
тото заседание на Коми-
тета за наблюдение на ОП 
„Транспорт” 2007-2013 г. 
Заседанието се проведе в 
началото на юни във Ве-
линград. Участие в него взе 
кметът на община Видин 
Герго Гергов, който е в със-
тава на комитета като пред-
ставител на Националното 
сдружение на общините в 
Република България. 

В момента проектът 
„Модернизация на жп ли-
нията Видин – София” е в 
процес на подготовка и с 
решение на Министерския 
съвет на Република Бъл-
гария е обявен за обект 
с национално значение. 
Предвид постигане на мак-
симална готовност и осигу-
ряване на високо качество 

на техническия проект, ще 
се извърши поетапна под-
готовка. Първият програ-
мен период е проектиране 
на строителството на два 
железопътни участъка: Ви-
дин – Медковец и Медко-
вец – Руска Бяла, а вторият 
период обхваща жп учас-
тъка Руска Бяла – София 
(Столник). 

На заседанието бе 
разгледан и проектът „Път 
Е-79 Видин – Монтана”. Той 
включва реконструкция и 
модернизация на същест-
вуващия Път I-1 при мак-
симално придържане към 
съществуващото трасе и 
изграждане на обходи на 
населените места, като 
участъкът „Димово-Бела-
Руженци” ще се проекти-
ра изцяло по ново трасе. 
Предвидено е пътят да се 
изгражда през следващия 
програмен период 2014-
2020 г. 

Общинска пресслужба
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2012 г. бюджет е крайно 
недостатъчен най-вече в 
частта за поименния спи-
сък за лимитни капитало-
ви вложения, където суб-
сидията е намалена с 50 
%. А без тях ние не можем 
да поддържаме инфра-
структурата, не можем да 
ремонтираме общински-
те пътища, не можем да 
поддържаме общинската 
собственост. Изравнител-
ната субсидия за 2012 г. е 
каквато беше за 2011 г. и 
при положение, че има ин-
флация, ръст на цените, тя 
също е недостатъчна. 

Но независимо от огра-
ничените средства правим 
всичко възможно да оси-
гурим приходната част 
на бюджета най-вече от 
преизпълнение на данъч-
ни и неданъчни приходи. 
Имаме данъчни вземания, 
нереализирани от годи-
ни назад и правим всичко 
възможно те да бъдат съ-
брани – за 2011 г. имаше 
резултат. По отношение 
на неданъчните приходи – 
най-вече общинската соб-
ственост – имаме сключе-
ни договори за отдаване 
на общинските земеделски 
земи под аренда и това по-
добрява приходната част 
на бюджета. От друга стра-
на ограничаваме до мини-
мум нецелесъобразните 
разходи. 

Така към днешна дата 
сме гарантирали нормал-
ното функциониране на 

Гарантирали сме нормално функциониране 
на всички общински дейности

Готов е оконча-
телният доклад 
за смъртта на 11-

годишната Мария 
Калинова от Видин

Внесоха обвинителен акт срещу 
убиеца на 11-годишния Станислав 

СОУ „Св.  св. Кирил и Методий” в Брегово 
изпрати своите абитуриенти

На 17 май учениците от Ви-
пуск 2012 при СОУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий” в Брегово за по-
следно чуха училищния звънец. 
Изпращането на 12-класниците 
от бреговоската гимназия бе 
съпроводено с много цветя и 
усмивки по лицата на гости и 
абитуриенти. Кметът на община 
Брегово Милчо Лалов поздрави 
завършващите млади хора по 
случай приключването на един 
и започването на нов етап от 
живота им, пожела им здраве, 

късмет и щастие, успехи в пътя 
занапред. 

В школото учат над 320 
ученици. „Една голяма част от 
завършващите училището про-
дължават образованието си, ко-
ето е добра атестация за учили-
щето”, казва бреговският кмет 
пред в. „НИЕ”. В зависимост 
от възможностите си Община 
Брегово участва в поддържане 
на материалната база, която е 
общинска собственост, уверява 
той.

всички общински дейности 
– Домашен социален пат-
ронаж, целодневните дет-
ски градини, които са на 
общинска издръжка, те са 
6 и в тях има 180 деца, 
поддържаме нормална 
чистотата в Брегово, 
имаме дейност в чи-
талищата и спортна 
дейност – няколко 
футболни отбора, 
деца, юноши-млад-
ша, юноши-старша 
възраст. Всичко 
това мисля, че е 
един красноречив 
факт, че и при криза 
общината продъл-
жава да функциони-
ра нормално. 

„НИЕ”: Все пак 
със средствата, 
с които разпола-
гате, ще успеете 
ли да подобрите 
състоянието на 
пътната мрежа в 
община Брегово?

Лалов: В най-
лошо състояние е 
четвъртокласната 
общинска пътна 
мрежа в района 
Калина – Тиянов-
ци – Делейна – Ко-
сово – Ракитница. 
Средствата, които 
са предвидени за 
ремонт, са крайно 
недостатъчни и ние 
разчитаме на разра-

ботен от нас проект по мяр-
ка 321 от „Програма за раз-
витие на селските райони” 
на ЕС, който е на стойност 
около 3 млн. евро. Ако той 
бъде одобрен и се реали-
зира, ще бъде извършен 

цялостен ремонт на този 
път. Ние вече веднъж сме 
го внасяли, но ни беше от-
говорено, че поради липса 
на средства не може да 
бъде финансиран. Проек-
тът е добър и сега, когато 

отново се отвори тази мяр-
ка за кандидатстване, пак 
ще го внесем. 

„НИЕ”: Освен по 
този проект работите 
ли и по други?

Лалов: Кандидатства-
ме и по мярка 313 
на „Програма за 
развитие на сел-
ските райони” – за 
развитие на еко-
логичен туризъм. 
Предвиждаме из-
граждане на еко-
пътека в с. Делей-
на, стойността на 
проекта е около 
200 хил. лв. Той е 
готов и е внесен – 
очакваме скоро ре-
зултат за неговото 
оценяване. 

Има взето ре-
шение на ОбС – 
Брегово, с което 
той дава разреше-
ние за реконструк-
ция на стадион 
„Тимок” в Брегово. 
Тепърва ни пред-
стои да разрабо-
тим проект – сами-
ят стадион трябва 
да се разшири, да 
се поставят пейки, 
да се ремонтира 
основно спортната 
зала там, плани-
раме и изграждане 
на плувен басейн.

„НИЕ”: Какво 

е сега състоянието на 
дигата, която беше раз-
рушена при наводнения-
та през 2010 г.?

Лалов: Все още не е 
възстановена – единстве-
но успяхме да я актуваме 
като държавна собстве-
ност тъй като тя беше ни-
чия. Получихме писмен 
документ, който потвърж-
дава, че е работа на дър-
жавата да поддържа това 
съоръжение. 

„НИЕ”: В община 
Брегово освен основно-
то училище има и Про-
фесионална гимназия по 
земеделие „Васил Лев-
ски”, която е държавна 
– какво се случва с нея?

Лалов: Във връзка с 
професионалната гимна-
зия по земеделие преди 
дни получихме писмо от 
Министерство на земеде-
лието, в което ни пишат 
ОбС – Брегово от една 
страна и общинската ад-
министрация от друга да 
дадат становище по от-
ношение преминаването 
й към Общината. Такова 
становище не можем да 
дедем тъй като гимназията 
не може да окомплектова 
паралелки, няма доста-
тъчно ученици и тя е пред 
закриване, а няма как да 
дофинансираме дейността 
й – такъв ще бъде и отгово-
рът ни. Ние няма да допус-
нем закриването й да се 
осъществи от нас. 

разговора води 
теодора Макавеева

Готов е оконча-
телният доклад на 
екипа, който прове-
рява действията на 
лекарите и причини-
те, довели до смър-
тта на 11-годишната 
Мария Калинова от 
Видин. Това съоб-
щи министърката на 
здравеопазването 
Десислава Атанасо-
ва във Враца в от-
говор на въпрос на 
БТА във вторник. Тя 
допълни в отговора 
си, че е разговаря-
ла с ръководителя 
на екипа – д-р Свет-
лозара Илиева, ди-
ректор на агенция 
„Медицински одит” 
и предварителните 
данни сочат, че със-
тоянието на детето 
е било недооценено 
и не са били извър-
шени в пълен обем 

неотложните живо-
тоспасяващи дей-
ности. Предстои да 
се разбере какви ре-
шения ще се вземат 
въз основа на окон-
чателния доклад и 
какви санкции ще 
бъдат наложени. До 
редакционното при-
ключване на броя 
на 13 юни все още 
от здравното ми-
нистерство нямаше 
официолно съобще-
ние за резултатите 
от проверката.

11 - год и ш н ат а 
Мария почина на 26 
май от остра бело-
дробна и сърдечно-
съдова недостатъч-
ност в линейка на 
път от видинската 
болница за болница 
„Лозенец” в София.

Видинската окръжна прокуратура 
внесе в съда обвинителния акт срещу 
71-годишния Дейвид Брайсън - брита-
нец, убил жестоко 11-годишния Ста-
нислав Мирчев от с. Лагошевци. Това 
съобщи говорителят на ОП – Видин 
прокурор Владислав Влашев. Очаква 

се Окръжният съд да 
насрочи в кратки сро-
кове първото съдебно 
заседание.

Срещу чуждия 
гражданин е повдигна-
то обвинение по чл. 116 
от НК, ал.1 т.4 и т.6 за 
умишлено умъртвяване 
на малолетно лице по 
особено жесток и мъчи-
телен за жертвата на-
чин. Законът предвижда 
за това престъпление 
най-тежкото наказание 
от 15 до 20 г. затвор, 
доживотен затвор или 
доживотен затвор без 
право на замяна. В 
момента британецът 
се намира с постоянна 
мярка „задържане под 
страж” в Централния 
софийски затвор.

Влашев уточни, че 
към момента нито той 
като прокурор по дело-

то, нито представителите на полици-
ята имат информация за това Дейвид 
да е бил защитен свидетел по педо-
филско дело, водено на територията 
на Германия, каквито твърдения се 
появиха в българската преса. 

Ще припомним,
че Станислав изчезна на 4 януари 

2012 г. и след 18 дни тялото му бе от-
крито захвърлено в дол край селото. 
В деня, когато го погребваха, бе за-
държан и убиецът, който преди годи-
ни се заселил в Лагошевци. Брайсън 
направи пълна възстановка на бру-
талното престъпление, хладнокръвно 
пресъздавайки на място последните 
минути от живота на детето - как го е 
удушил, а после захвърлил в близкия 
дол. Но какво се е случило с трупа на 
детето от настъпване на смъртта – 4 
януари около 10-16,30 часа и  откри-
ването му  на 21 януари около 10,45 
ч. е мистерия, която обществеността 
се надява да научи по време на съ-
дебното дело. 

Полиция и прокуратура отказат 
коментар по този казус и до момента. 
Той остава спорен, защото ако се при-
еме, че трупът е бил хвърлен в дола в 
деня на убийството, то чакали и дру-
ги диви животни биха го оглозгали и 
не би останало нищо от него, твърдят 
ловджии. При откриването на трупа, 
той е бил частично цял, без да е било 
посегнато на лицето, вътрешните ор-
гани. Оглозган до кости е бил само 
левият крак на детето. 

ГАЛЯ Петрова, 
сн. автора
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Поща „НИЕ”

На основание Заповед № 180/06.06.2012 г. на кмета на община 
чупрене, област Видин, и във връзка с решение № 79, прието с 

протокол № 8/09.05.2012 г. на Общински съвет – чупрене
ОБЯВЯВА ПУБЛИчеН търГ

 с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост:
ПИ № 082024 /осемдесет и две хиляди и двадесет и четири/, представляващ 

– ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА – Осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 0,455 дка /четиристотин петдесет и пет 
кв.м./, актуван с АОС 373.

Начална тръжна цена – 200 лв.
Депозит за участие – 10% от началната тръжна цена.
търгът ще се проведе на 28.06.2012 г. от 10.15 часа в сградата на Община 

Чупрене, заседателна зала – ІІІ етаж.
тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 

часа, до 15.00 ч. на 27.06.2012 г. в Общината.
Цена на документацията – 50 лв.
Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се 

внася до 16.00 часа на 27.06.2012 г.
Оглед на имота - всеки ден до деня на провеждане на търга.

За справки и информация: тел. 09327/2580

На основание Заповед № 179/06.06.2012 г. на кмета на община чу-
прене, област Видин, и във връзка с решение № 78, прието с прото-

кол № 8/09.05.2012 г. на Общински съвет – чупрене
ОБЯВЯВА ПУБЛИчеН търГ 

с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост:
 1. ПИ № 082018 /осемдесет и две хиляди и осемнадесет/, представляващ 

– ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА – Осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 0,370 дка /триста и седемдесет кв.м./, 
актуван с АОС 369, с начална тръжна цена 150 лв. 

 2. ПИ № 082028 /осемдесет и две хиляди и двадесет и осем/, предста-
вляващ – ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА – Осма категория в землището на село Долни 
Лом, местност „Черна бара” с площ на имота от 0,128 дка /сто двадесет и осем 
кв.м./, актуван с АОС 370, с начална тръжна цена 60 лв. 

 3. ПИ № 082039 /осемдесет и две хиляди и тридесет и девет/, предста-
вляващ – ХРАСТИ – Осма категория в землището на село Долни Лом, местност 
„Черна бара” с площ на имота от 0,403 дка /четиристотин и три кв.м./, актуван с 
АОС 371, с начална тръжна цена 170 лв.

4. ПИ № 082022 /осемдесет и две хиляди и двадесет и две/, представляващ 
– ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА – Осма категория в землището на село Долни Лом, 
местност „Черна бара” с площ на имота от 0,109 дка /сто и девет кв.м./, актуван с 
АОС 372, с начална тръжна цена 50 лв.

Обща тръжна цена за имотите – 430 лв.
Депозит за участие – 10% от началната тръжна цена.
търгът ще се проведе на 28.06.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Община 

Чупрене, заседателна зала – ІІІ етаж.
тръжната документация се закупува всеки работен ден от 8.00 до 17.00 

часа, до 15.00 ч. на 27.06.2012 г. в Общината.
Цена на документацията – 50 лв.
Заявление за участие и депозит в размер на 10% върху продажната цена се 

внася до 16.00 часа на 27.06.2012 г.
Оглед на имота - всеки ден до деня на провеждане на търга.

За справки и информация: тел. 09327/2580

Свещеници във Видинска и Кулска духовни околии – на самоиздръжка

Поредното дело за обезщетения този път 
спечели Община Видин 
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Учителко любима!
Скъпа г-жо 
Татарова,

Всеки ден отварям 
речника и търся подхо-
дящите думи да изкажа 
своята благодарност за 
стореното от Вас, но не 
ги намирам. Може би 
защото те са скътани в 
моето сърце и детски 
очи. 

Как да Ви благода-
ря? Вие ме научихте да 
чета с желание худо-
жествена литература. 
Часовете по български 
език и литература за 

мен бяха истинско удо-
волствие. Подавахте ми 
ръка, когато ми беше 
много трудно. В учили-
ще Вие бяхте за мен 
учителка, майка и при-
ятелка. Вие сте педагог 
от голяма величина!

Желая Ви от все 
сърце здраве и спо-
койни пенсионерски 
години!
С обич и признателност

тереза Валентино-
ва от 8 „б” клас

СОУ “Христо Ботев”
Белоградчик

Община Видин се спа-
си от плащането на поред-
но обезщетение. В начало-
то на тази седмица съдия 
Антония Генадиева се про-
изнесе в полза на Община 
Видин, преценявайки че 
искът на „КДМ ОЙЛС” – 
София е неоснователен. 
Според решението пре-
тенциите за заплащане на 
обезщетение в размер 418 
000 лв. за претърпени иму-
ществени вреди са неосно-
вателни и недоказани. Ще 
припомним, че миналата 
седмица Административен 
съд – Видин осъди Видин-
ска община да плати около 
470 хил. лв. обезщетение 
за претърпени вреди на 
видинска мебелна фирма.

Предявеният иск от уп-
равителя на „КДМ ОЙЛС” 
ООД Димитър Андреев е 
заведен през 2011 г. Фир-
мата притежава имот в 
Западната складова зона 
на Видин и предявява пре-
тенции към Общината за 
нанесени щети от намален 
стокооборот и обезценка 
на имота. В иска е посоче-
но, че е ограничен достъ-
път до изградения и пуснат 
в експлоатация търговски 
обект на собственика за-
ради изграждане на над-
лез във връзка с постро-
яването на прилежащата 
инфраструктура на Дунав 
мост 2. През миналото 

десетилетие със заповед 
на кмета на Видин е одо-
брен проект за частично 
изменение на Подробния 
устройствен план на обект 
„Надлез ул. „Широка” и 
ж.п. линия гр.Видин”. Фир-
мата твърди, че след за-
почване на строителство-
то на въпросния надлез, 
ул. „Широка” е превърната 
в улица без изход, от което 
дружеството търпи вре-
ди. От доказателствата по 
делото безспорно обаче е 
установено, че частичното 
изменение не засяга имота 
на ищците и той не влиза в 
обхвата на обекта. 

Ищецът по делото по-
сочва в своя иск, че Об-
щина Видин е трябвало да 
изгради временен дубли-
ращ път на ул. „Широка” и 
я обвинява в бездействие, 
довело до загуби за него. 
Преценката на съда обаче 
е, че Община Видин няма 
такова законово задълже-
ние. В решението на Адми-
нистративен съд – Видин 
се посочва, че задълже-
нието на Видинска общи-
на е било да организира 
движението в участъка за 
времето на строежа, което 
не означава непременно, 
че следва да се изгради 
дублиращ временен път. В 
конкретния случай, според 

съгласувания с ОД на МВР 
проект за временна орга-
низация на движението, за 
времето на строителство-
то е изготвено изменение 
на пътникопотока, което 
е изпълнено с поставени 
указателни табели и пътни 
знаци.

В подадения иска “КДМ 
Ойлс” настоява за обез-
щетение за претърпени 
имуществени вреди в общ 
размер на 418 000 лева, 
представляващи обезцен-
ка на имота, нанесени вре-
ди от намален стокооборот 
и разходи по дейността за 
времето, в което търгов-
ският обект на ищеца не 
работи в пълния си обем - 
за периода от м.юли 2007 г. 
до момента на предявява-
нето на иска – 31.08.2011 
г. Според заключението на 
вещото лице – икономист, 
за периода от 01.09.2008 
г. до 31.12.2011 г. наисти-
на се наблюдава измене-
ние в паричните потоци на 
дружеството, като общият 
размер на нереализира-
ния доход от намалението 
на постъпленията от про-
дажби на дребно и постъп-
ващите парични потоци в 
търговския обект за трите 
години 2009 г., 2010 г. и 
2011 г. е 142 244,63 лева. 
Намалението обаче не е 

ясно дали се дължи само 
на затворената улица, или 
и на икономическата кри-
за, свързана с намалялото 
потребление на населе-
нието като цяло за същия 
период.

На база на това съдът 
преценява, че в случая от 
доказателствата по делото 
не се установява наличие-
то на всички предпоставки 
за ангажиране на отговор-
ността на ответната стра-
на – Община Видин, по 
исковете, налице е неза-
коносъобразен акт на Об-
щина Видин, както и без-
действие, но причинените 
вреди, за които се иска за-
плащане на обезщетение, 
не са в пряка и непосред-
ствена причинна връзка.

Фирмата бе осъдена 
да заплати щетите по де-
лото в размер над 9000 лв. 
Присъдата може да бъде 
обжалвана в 14-дневен 
срок пред Върховния ад-
министративен съд.

еМИЛИЯ Георгиева

На 11 юни (понедел-
ник) във Видин се про-
веде редовната месечна 
свещеническа конферен-
ция на духовниците от Ви-
динска и Кулска духовни 
околии, която се състоя в 
храм „Св. Теодор Тирон” 
във Видин. На нея беше 

решено тридесетина отци 
от двете околии да минат 
на самоиздръжка. 

Свещеническото за-
седание бе оглавено от 
Негово Високопреподо-
бие архимандрит Антим, 
протосингел на Видинска 
света митрополия, който 

поздрави свещенството 
от името на Негово Висо-
копреосвещенство Видин-
ския митрополит Домети-
ан и запозна духовниците 
с новите разпоредби, ка-
саещи финансовото и ду-
ховно състояние на све-
щенослужителите.

Свещениците бяха 
уведомени, че заради 
недостига на средства 
поради  неотчитане съ-
вестно на определените 
суми от такси за обреди, 
продажба на свещи и др. 
в касата на Духовното 
надзорничество от све-

щениците и липсата на 
отговорност в служение-
то, социално и духовно, 
от 1 юни свещенослужи-
телите отново минават на 
самоиздръжка, което ще 
рече, че няма да получа-
ват заплата, както досега 
от надзорничеството, а 
ще си организират сами 
заплатата според указа-
нията на Митрополията, 
обяснява архимандрит 
Поликарп, председател 
на катедралния храм на 
Видин и духовен надзор-
ник на Видинска и Кулска 
духовни околии.

Ще припомним, че от 
първи април 2011 г. беше 

въведен нов принцип на 
плащане на заплати на 
свещенослужителите от 
двете духовни околии, при 
който църковните такси 
бяха уеднаквени и беше 
въведен фонд „работна 
заплата”, който трябваше 
да се пълни с част от при-
ходите от продажба на 
свещи, плащаните такси 
за различните обреди и 
други услуги, изпълнява-
ни от храмовете. С ново-
то решение, което влиза в 
сила със задна дата – от 1 
юни – свещениците вече 
сами ще се грижат за сво-
ето възнаграждение.

рОСИЦА кирилова 
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Българското и видинското участие в европейските 
първенства по футбол

„От Тимок до Искър”                        
1. „ВИДАХИМ”АД обявява едно работно 

място за Механик-електро цех.
• Изисквания за длъжността: Висше обра-

зование, специалност „Електротехника”;
• Срок на обявата - един месец;
• Телефон за контакти - 094/600 278.

2.  „ВИДАХИМ”АД обявява едно работно 
място за Начлник електро цех.

• Изисквания за длъжността: Висше обра-
зование, специалност „Електротехника”;

• Срок на обявата - един месец;
• Телефон за контакти - 094/600 278.

3. „ВИДАХИМ”АД обявява едно работно 
място за топлоенергетик.

• Изисквания за длъжността: Висше обра-
зование, специалност „Топлоенергетика”;

• Срок на обявата - един месец;
• Телефон за контакти - 094/600 278.
      
4. „ВИДАХИМ”АД обявява едно работно 

място за Механик.
• Изисквания за длъжността: Висше обра-

зование, специалност „Машинен инженер”;
• Срок на обявата - един месец;
• Телефон за контакти - 094/600 278.

традиционни-
ят фолклорен 
фестивал „От 

тимок до Искър” 
се проведе на 9 
юни тази година 
на централния 

площад в Бело-
градчик.  

В тазгодишното му 
издание участваха 38 
фолклорни състава, 
дошли от 31 населени 
места на областите Ви-
дин, Враца и Монтана. 
За първи път участваха 
и три самодейни съста-
ва от общините Княже-
вац и Зайчар от Републи-
ка Сърбия. 

Радостна е конста-
тацията, че, въпреки 
предизвикателствата на 
времето, интересът към 
фестивала расте. Число-
то на участниците бе 536 
души. Това означава, че 
фолклорът ни е нужен, 
защото имаме потреб-
ност от него. Той е жив 

и е в нас. Той е израз 
на душевността и само-
битността на българина. 
Фолклорът – нашите тра-
диции и обичаи, песни и 
танци – е това, което ни 
изгражда като българи 
и ни съхранява като на-
ция.

През целия ден цен-
тралният площад в Бе-
лоградчик бе огласен 

от популярни български 
народни песни и хора. 
Представен бе автенти-
чен и обработен фолк-
лор. Всички изяви бяха 
оценявани от  тричлен-
но жури в състав: Генчо 
Генчев – художествен 
ръководител на ансам-
бъл Видин, Маргарита 
Николова – етнограф от 
Видин и Валери Цветков 

– председател на НЧ 
„Развитие” – Белоград-
чик.

На всички фолклор-
ни състави и индивиду-
ални изпълнители бяха 
връчени грамоти за 
участие и за обогатява-
не на българския фолк-
лор.

Председателят на 
журито Генчо Генчев 
благодари на организа-
торите и на всички учас-
тници за достойното 
представяне на фести-
вала и им пожела нови 
успехи и догодина отно-
во да бъдем заедно тук, 

в Белоградчик. Специал-
ни благодарности и много 
добри думи бяха казани 
по адрес на изявите на 
съставите от Сърбия. 

Следващата година 
фестивалът отново ще се 
проведе втората седмица 
на месец юни.

ЛЮБОМИр
Веселинов

Групова фаза - 
Програма - евро 2012

Група A - европейско 2012
16 юни, 21:45 ч. Гърция - Русия 
16 юни, 21:45 ч. Чехия - Полша
Група B - европейско 2012
17 юни, 21:45 ч. Португалия - Холандия 
17 юни, 21:45 ч. Дания - Германия
Група C - европейско 2012
14 юни, 19:00 ч. Италия - Хърватия 
14 юни, 21:45 ч. Испания - Ирландия 
18 юни, 21:45 ч. Хърватия - Испания 
18 юни, 21:45 ч. Италия - Ирландия
Група D - европейско 2012
15 юни, 19:00 ч. Швеция - Англия 
15 юни, 21:45 ч. Украйна - Франция 
19 юни, 21:45 ч. Швеция - Франция 
19 юни, 21:45 ч. Англия - Украйна

Даниел Боримиров, участник 
в световните финали - САЩ ‘94 и 
две европейски първенства в Ан-
глия и Португалия

Росен Кирилов има над 50 мача 
с фланелката на националния от-
бор и участие на европейското 
първенство в Англия 2004 г.

Първенството на Ста-
рия континент по футбол 
привлича вниманието на 
милиони любители на най-
масовия спорт. На стади-
оните в Полша и Украйна в 
дългия футболен маратон 
ще си оспорват титлата и 
медалите 16 отбора, раз-
делени в четири групи.

Полша представя об-
новените и модернизирани 
стадиони във Варшава, къ-
дето стана тържественото 
откриване на шампионата, 
както и във Вроцлав, Гдан-
ск, Познан.

В Украйна също бяха 
модернизирани няколко 
стадиона - в Лвов, До-
нецк, Харков, както и цен-
тралния стадион в Киев 
- "Олимпийски", където ще 
се играе финалната среща 
и ще стане официалното 
закриване на европейско-
то първенство на 1 юли в 
21 часа и 45 минути бъл-
гарско време.

П ъ р в и т е 
срещи преми-
нават при голям 
интерес и при 
някои изненад-
ващи резултати: 
домакините от 
Полша завър-
шиха наравно 
с Гърция - 1:1, 
Русия показа, 
че няма да бъде 
аутсайдер в това 
първенство - на-
дигра убедител-
но Чехия с 4:1, 
Германия - 
Португалия 
1:0, изненад-
ваща загуба 
на Холандия 
от Дания с 

1:0, Хърватска - Ейре 
3:1, Испания - Италия 
1:1, Франция - Англия 
1:1, Украйна - Швеция 
2:1, Гърция - Чехия 1:2, 
Полша - Русия 1:1.

Българският на-
ционален отбор бе на 
крачка от финалите.

Но идването за нов 
треньор на германе-
ца Лотар Матеус не се 
оказа печелившият ход 
в последните срещи от 
квалификациите. Ло-
тар е бил голям футбо-
лист, но недоказал се 
треньор - под негово 
ръководство се стигна 
до една единствена по-
беда срещу Уелс - 1:0, 
загуба от Англия с 4:0, 
равенство с Швейцария 
0:0, равенство с Черна 
гора 1:1 и домакинска за-
губа от същия този отбор 
с 1:0. Пропадна шансът на 
едно талантливо поколе-

ние футболисти - Димитър 
Бербатов, който се отказа 
в последните срещи от на-
ционалния отбор, Мартин 
Петров, Стилиян Петров, 
Благой Георгиев, Ники Ми-
хайлов, Ивелин Попов, Ди-
митър Рангелов и Валери 
Божинов - да се наредят 
сред финалистите и сега 
са сред зрителите пред те-
левизионните екрани.

Но в историята на ев-
ропейските първенства по 
футбол има и наша, ви-
динска следа. След аме-

риканското горещо лято на 
1994 г., когато българският 
национален отбор достиг-
на до четвърто място на 

световното първенство,
последваха два ев-

ропейски финала с учас-
тието на възпитаниците 
на видинската футболна 
школа - Даниел Борими-
ров и росен кирилов.

През 1996 година на 
европейското първенство 
в Англия наставник на 
българския национален 
отбор е Христо Бонев, по-
вечето от състезателите 
са участници в световно-
то първенство в САЩ '94 
- Христо Стоичков, Наско 

Сираков, Боби Михайлов, 
Златко Янков и възпитани-
кът на школата на "Бдин" 
Даниел Боримиров.

През 2004 
година Бълга-
рия е отново на 
европейски фи-
нали в Порту-
галия - Даниел 
Боримиров, иг-
рач на "Мюнхен 
1860", записва 
второ участие. 
Радващо е, че 
в отбора е и 
Росен Кирилов 
(вече шампион 
с отбора на "Ли-
текс"), в състава 
са още Дими-
тър Бербатов, 
Мартин Петров, 
Мариян Христо, 
вратарят Здрав-
ко Здравков. 
Водени от наставника си 
Пламен Марков, българ-
ските футболисти не се 
представят успешно - три 
загуби (от Швеция с 5:0,  
от Дания с 2:0 и Италия - 
2:1) водят до отпадането 
им от надпреварата.

Колкото и скромни да 
са резултатите, все пак 
България е на финалите, 
при това имаме и видин-
ско присъствие.

Радващо е, че в след-
ващите години и Даниел, 
и Росен не забравиха шко-
лата на "Бдин", стадион 
"Бенковски". Участваха в 
празници на детския фут-
бол, връчваха награди на 
младите таланти, станаха 
съпричастни към радостта 
от завръщането на "Бдин" 
в "Б" група.

За съжаление разви-
тието на последните фут-

болни събития във Видин 
показват, че скоро няма да 
имаме не само участни-
ци в националния отбор 
в световни и европейски 
първенства, но и предста-
вителен отбор в професи-
оналния футбол. Едва ли 
бихме могли да очакваме, 
че футболистите дошли от 
вън, ще останат във Ви-
дин, а от нашите момче-
та само Николай Цветков 
и Ангел Цолов бяха сред 
титулярите. Но сигурно си 
търсят нови отбори.

Ще споделяме въл-
ненията от европейските 
финали, но остава голяма 
тревогата за бъдещето на 
видинския футбол, който 
не само не стига до май-
сторската група, но упори-
то потъва към аматьорски-
те формации.

ХАрИ 
Яръмов
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еДНОСтАЙНИ:
ж.к. “Ал. Стамболийски”, панел, 41 кв.м., ет. 2/7 - 20 000 лв.
жк. “Панония”, - панел, 41 кв. м. - 17 000 лв.
жк. „Кр. Бъчваров”  - панел, 41 кв.м., ет.7/7, след ремонт - 25 000 лв.
ДВУСтАЙНИ:
жк. “Химик”, - ЕПК, 58 кв.м., ет.2 - 36 000 лв.
жк. „Гео Милев” – панел, 64 кв.м., ет.6/7 - 32 000 лв.
жк. „Съединение” – тухла, 60 кв.м., ет.3/6, с обзав., климатик - 45 000 лв.
жк. „П. Каравелов”- панел, 64 кв.м., ет.3/7 - 32 000 лв. 
жк. „Химик” – тухла, 70 кв.м., ет.3/6, гараж, с обзавеждане - 50 000 лв.
жк. „Бонония”- панел, 74 кв.м., ет.2/7, с обзавеждане -37 000 лв.
трИСтАЙНИ И четИрИСтАЙНИ:
ж.к. “Баба Тонка”, панел, 78 кв.м., ет. 1/7 - 35 000 лв.
ж.к. “Кокиче”, тухла, 100 кв. м., ет. 1/7, след ремонт - 56 000 лв.
жк. “Стамболийски”, панел, 78 кв.м., ет.4, - 39 000 лв.
жк. „Вида”- панел,78 кв.м. - 37  000 лв.
жк. „Бонония” - тухла, 120 кв.м., ет.1/5, гараж, с обзавеждане - 82 000 лв.
жк. „Христо Ботев” - тухла, 90 кв.м., ет.2/5, гараж, таванска - 75 000 лв.
ул. „Ек. Йосиф” - тухла, 100 кв.м., ет.2/6 - 80 000 лв.
Търговски обект – ид. център, 50 кв.м., след р-т, сан. възел - 60 000 лв.
кв. “Акджамия“, къща с двор, 360 кв. м. - 36 000 лв.
ПОД НАеМ:
Търговско помещение, 20 кв.м., сан. възел -100 лв.

Редактор: Теодора Макавеева
Реклами: Мария Савова
Комп. дизайн: Йордан Ставрев
Рекламна кантора: Таня Борисова

Гарсониери
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет. 8/8, мазе.......................................23 000 лв.
44 кв. м.... “Ал. Стамболийски”, панел, ет.6/8, мазе........................................25 000 лв.
48 кв. м... “Крум Бъчваров”, панел, ет. 8/8, мазе.............................................19 000 лв.
43 кв. м...„Строител”, панел, ет. 7/8, мазе…....................................................18 000 лв.
Двустайни
67 кв. м....“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2, вътрешен, мазе..............................35 000 лв.
76 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 3/6 , мазе.............................................39 000 лв.
64 кв. м...“Крум Бъчваров”, панел, ет. 2/8, мазе..............................................33 000 лв.
60 кв. м...“Химик”, панел, ет. 8/8, обзаведен....................................................28 000 лв.
68 кв. м... “Химик”, тухла, ет .6/6, след ремонт................................................45 000 лв.
60 кв. м... “Химик”, тухла, ет. 5/8, преходен, мазе ..........................................38 000 лв.
60 кв.м... “Вида”, панел , ет.3/8, мазе ..............................................................32 500 лв.
60 кв.м... “Панония”, тухла , ет.2/5, мазе, обзаведен ..................................18 000 евро
76 кв.м.... “Гео Милев”, панел, ет.7/7, след ремонт, мазе ...............................35 500 лв.
76 кв.м....“Бонония”, панел , ет.2/8, с мебели, мазе ........................................35 000 лв.
80 кв.м....“Бонония”, тухла, ет.2/5, таванска, мазе, обзаведен.......................50 000 лв.
60 кв.м.... “Васил Левски”, тухла, ет. 2, мазе....................................................46 000 лв.
75 кв.м.... “Екзарх Йосиф”, тухла, ет.1, гараж, мазе.....................................35 000 евро
60 кв.м... “Панония”, панел , ет.3 /8, мазе.........................................................32 000 лв.
67 кв.м... “Съединение”, тухла, ет.2/8, мазе, гараж, тав.стая ........................52 000 лв.
Тристайни, четиристайни, мезонети
78 кв.м.... “Панония”, панел, ет.1/8, мазе.........................................................39 000 лв.
78 кв. м... “Панония”, панел, ет.7/8, мазе , след ремонт.................................35 000 лв.
78 кв. м.... “Гео Милев”, панел, ет. 1/8, мазе...................................................40 000 лв.
78 кв. м.... “Химик”, панел, ет. 5/8, мазе.......................................................…35 000 лв.
84 кв.м..... “Химик”, тухла, ет.2/2, след ремонт................................................45 000 лв.
98 кв. м...Център, тухла, ет.1/5, мазе...............................................................67 000 лв.
100 кв. м..Пазара, тухла, ет.2/5, гараж, мазе...................................................80 000 лв.
117 кв. м.. “Бонония”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе.............................................70 000 лв.
120 кв. м... “Хр. Ботев”, тухла, ет.4/5, гараж, мазе, таванска стая.................80 000 лв.
120 кв. м..“Хр. Ботев”, тухла, ет.2/5, гараж, мазе, таванска стая...................70 000 лв.
120 кв. м...“Гео Милев”, тухла, ет.3/4, гараж, мазе..........................................85 000 лв.
Къщи, етажи от къщи, вилни  и селски имоти
50 кв.м.ул. „Цар Симеон Велики”, сутеренен етаж, сам.вход, след  ремонт 30 000 лв.
75 кв.м...ул. „Княз Дондуков”, самостоятелна, ет.1/1,двор 150 кв.м...............65 000 лв.
150 кв.м..с.Слана Бара,  самостоятелна,  двор 3000 кв.м..............................50 000 лв.
120 кв.м..с.Ясен, самостоятелна, двор 4100 кв.м...........................................35 000 лв.
120 кв.м..гр.Кула, ет.2,  двор 300 кв.м, лятна кухня.........................................35 000 лв.
120 кв.м...„Плиска”, тухла, ет. 2, двор 220 кв.м, ново строителство...............90 000 лв.
Изкупува земеделски земи и гори
в област Видин, община Лом, Кула, Бойница, Димово във всички землища 

бр. 46 14 - 17 юни 2012 г.

ПрОДАВА 
ИМОтИ

П р од а ва м  с п е ш н о 
къща 60 кв.м, с допълни-
телна постройка 29 кв.м 
и дворно място 370 кв.м, 
к-с „Бонония”, цена 37 000 
лв.; тел.: 0898 633 302

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

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

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

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

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

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

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/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  панелни 
гарсониери в к-с „Боно-
ния”, „Гео Милев” и „Крум 
Бъчваров”; тел.: 0898 633 
302

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 гараж до бл. 

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

П р од а ва м  к ъ щ а  с 
дворно място в с. Рупци, 
строена 1985 г., плоча, 
спешно, цена 25 000 лв.; 
тел.: 0898 633 302

кУПУВА ИМОтИ 

купувам земеделска 
земя в землището на гр. 
Видин, с. Капитановци и 
с. Покрайна; тел.: 0898 
716 061

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

купувам селски къщи в 
област Видин; тел.: 094/600 
481, 0899 823 840

купувам гараж в ра-
йона на ул. „Княз Борис“ 
(кв. „Калето“); тел.: 0886 
845 175

купувам гори в зем-
лищата на Тияновци, Ко-
сово, Делейна, 
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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

Грамада, Срацимир, Во-
дна, Милчина лъка, Бран-
ковци, 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 центъра; тел.: 
0878 334 034

ДАВА ПОД НАеМ

Давам под наем кварти-
ра - центъра; тел.: 094/989 
001

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

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

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,  Гене -
рал Мариново, Пешаково, 
Дружба; тел.: 0893 739 
092

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам тополи и 2 
бр. калници, 1 бр. торпе-
до за ГАЗ 53; тел.: 0889 
571 834

Продавам гатер-бан-
циг, с количка - 1500 лв.; 
тел.: 0882 371 437

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

Продавам ловна пуш-
ка надцевка „Силма”, ле-
гитимна, 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. Прото-
попинци; тел.: 09327/26 
81

Продавам обзавеж-
дане за спалня - 5-кри-
лен гардероб (2,60/2,30), 
с п а л н я  с  м а т р а к 
(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 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 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

търсим бармани и 
сервитьори; тел.: 0898675 
180

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

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 

електроинсталации, 
монтаж на нови, ремонт 
и подмяна на стари; тел.: 
0893 745 920

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

реди, цикли, лакира 
паркет, дюшеме, ламинат; 
тел.: 0893 326 404, 0887 
972 562

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

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

0895 098 228
Бърз кредит до 1200 

лв.; тел.: 0898 510 395
Шпакловка,  мазилка, 

постно и блажно боядис-
ване, фаянс, теракот – 
бързо, достъпни цени; 
тел.: 0882 406 658, 0897 
646 347

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

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-
мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

СеЛСкОСт. теХНИкА 

Продавам дискова 
брана, 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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Овен   Инвестициите на този етап 
като че ли може само да ви навлекат 
главоболия, отколкото да извлечете ня-
какви положителни облаги. Опитайте се 
да сте максимално искрени и последо-
вателни в изискванията си към близки и 
партньора в любовта.

телец Опитайте умело да 
направлявате парите си. Изключително 
важно за вас е да не бягате от отговор-
ност в професионалната сфера, но да 
не се натоварвате със задължения от 
делови характер, за които не разпола-
гате с достатъчно време.

Близнаци Здравата ви логика и 
практичният ви усет ще ви помогнат да 
стабилизирате финансовото си положе-
ние. Мнозина от знака ще се чувстват 
потиснати от неблагоприятни обстоятел-
ства от професионален характер. Опи-
тайте се да туширате напрежението.

рак   Мнозина от вас ще трябва да 
се борят срещу вече превърналата се в 
хронично състояние умора. Съзнавайки 
това, ще предприемете ефикасни мер-
ки. Потиснете егоизма си в любовта, за-
щото едва ли интимната ви половинка 
ще прояви разбиране.

Лъв Проявете интерес към 
тези сфери, от които можете да очаква-
те положително финансово развитие. 
Не се опитвайте да лъжете себе си със 
заблуди, които на подсъзнателно ниво 
знаете, че са пълна илюзия. Контакти-
те ви ще бъдат ползотворни.

Дева Настроението ви твърде 
често ще се променя, но ще преоблада-
ва положителното. Най-добре е в про-
фесионален план да съберете мислите 
си върху това, което правите. Стремете 
се спокойно да подхождате към пробле-
мите, възникващи в процеса на работа.

Везни Лесно ще печелите до-
верието на заобикалящите ви, тъй като 
никой няма да е в състояние да устои 
на чара и обаянието ви. Стремете се 
да реагирате според обстоятелствата, 
ако искате да сте поставени в добра 
позиция.

Скорпион Съобразителност-
та ви в професионален план ще даде 
положителни резултати. Като че ли 
най-добре е да се придържате към 
правилата. Ще бъдете в плен на емо-
циите. Те ще ви върнат вкуса към жи-
вота. Не давайте пари назаем.

Стрелец Мнозина от вас ще 
имат желанието да осъществят зна-
чителен напредък в професионална-
та сфера, но едва ли това ще стане 
реалност. Приемайте действител-
ността такава, каквато е, и няма да 
имате сериозни затруднения. 

козирог  Контролирайте зорко 
ситуацията във финансовата сфера. 
Не допускайте да бъдете манипули-
рани. Мнозина от знака ще са изклю-
чително скептични към отправените 
им предложения в работата. Необхо-
димо е да мислите по-разкрепостено.

Водолей    Вътрешното ви рав-
новесие ще ви предпазва от предпри-
емане на погрешни ходове от про-
фесионален и материален характер. 
Като че ли много по-лесно ще ви е, 
ако не правите компромиси, за които 
реално не сте подготвени.

риби    Добро осъществяване на 
плановете ще имат тези от вас, които 
се занимават с творческа или артис-
тична дейност. Пътуванията ще ви но-
сят положителни емоции. Залагайте 
на интензивния начин на живот. Ще 
преодолявате лесно трудностите.

та садим, искат слънце и, 
ако го има, за няколко дни 
растат със сантиметри, 
но понеже беше студе-
но и дъждовно, затова и 
разсадът е по-малък, от-
колкото трябва да бъде”, 
казва Димитрова.

В момента, обяснява 
тя, усилията са концен-
трирани върху зацветя-
ване на първата част на 
Крайдунавския парк, а 
ефектът вече е видим 
– разцъфнали цветя по-
срещат дошлите да си от-
дъхнат в парка видинлии 
и радват тичащите по 
алеите деца. „В Крайду-
навския парк ще има ин-
тересни форми и кръгове 
с петуния. Акцентът тази 
година ще бъдат висящи-
те кошници и ще напра-
вим отделно кашпи, които 
ще бъдат с по-интересни 
видове,  които не са саде-
ни от години – например 
кученца. Ще се използват  
издръжливи видове, кои-
то обаче създават много 
добър ефект”, разяснява 
управителката на озеле-
нителната фирма. Дими-

1600 циганчета на видинския площад

Ротондата на пл. „Европа” също „разцъфва”

трова се надява, че тази 
година красивите цветни 
форми няма да бъдат 
окрадени за разлика от 

предходната, когато 1/3 
от засадените цветя са 
изтръгнати с луковици и 
корени. 

рОСИЦА кирилова

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав е 452 см., пови-
шение с 12 см.  

При км 833,60 - Ново село - 
375 см., понижение с 39 см. 

Температурата на водата – 
20.8 °C.

Слънцето над Видин изгрява в 5:45 ч. и залязва в 21:13 ч.
Фаза на Луната: намаляващ полумесец


