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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
Ви очаква!

Не пропускайте невероятното 
изживяване в зеления мир на 

първия по рода си в 
Северозападна България 

аква-парк и спа-хотел 
Green peace в Божурица!

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.

На зъболекарския стол седи жена на ревни-
вец! Мъжът се скъсва да й звъни, а тя с раз-
чекната уста не може да му вдигне телефона. 
След поредното влудяващо звънене на зъболе-
каря му писнало, вдигнал и казал:

- Свършвам, плюе и си тръгва.

Видин ‘2022 ще е като Варна?
Според новата национална стратегия Враца и Монтана ще ни дишат праха

Пловдив, Варна, Бур-
гас... Видин. Сигурно ще 
попитате – нерде Варна, 
нерде Видин?! Е, според 
експертите от Министер-
ство на регионалното раз-
витие и благоустройството 
до 2022 г. видинлии трябва 
да сме на едно равнище 
с варненци, бургазлии и 
пловдивчани. Това го пише 
черно на бяло в Национал-
ната стратегия за регио-
нално развитие (НАССР) 
на Република България за 
периода 2012 г. – 2022 г., 
чието обществено обсъж-
дане приключи преди дни. 
И това ще стане, не че Ва-
рна ще се срине до нашето 
ниво, а ние ще рипнем из-
веднъж нагоре в икономи-
ческото си развитие.

Тази поредна рожба 
на художествената мисъл 
(подобно на всички докла-
ди, стратегии, планове, 
анализи, занимаващи се с 
проблематиката на Севе-
розапада) започва с рису-
ването на 

апокалиптичната кар-
тина на настоящата ситу-
ация в нашия регион. 

Има я демографска-
та криза, не са забравили 
за високата безработица 
и ниските доходи, липса-
та на инвестиции в нашия 

край, лошата инфраструк-
тура, която прави на прак-
тика Видин да е откъснат 
от останалата част на 
страната. 

Накратко, авторите на 
стратегията са тръгнали 
да носят кукумявка в Ати-
на*, т.е. да ни убеждават, 
че Северозападният район 
заема последното място 
по почти всички основни 

показатели за развитие. 
Даже става дума преди 
всичко за района, не тол-
кова за отделните области, 
сред които нашата държи 
палмовата клонка.

И след като сме така 
зле, накъде?

За да се постигнат 
целите на стратегията, е 
създадена Концепция за 
постигане на бъдеща те-

риториално-урбанистич-
на структура. Според нея 
йерархичната система от 
градове-центрове се пред-
ставя от пет йерархични 
нива: 

Първо ниво – столи-
цата – център с европей-
ско значение – в нацио-
налната територия; 

Второ ниво – голе-

Червен картон - 
от толкова време не 
знам къде снасяш!

Има и друга истина!
Най-страшното, ужас-

ното, безвъзвратното за 
сем. Георгиеви вече се 
случи – малката Мария 
умря в линейката по пътя 
за София. То обаче раз-
върза ръцете на Здравно-
то министерство в кръс-
тоносния му поход срещу 
видинската болница. Това 
става ясно от изказванията 
на министърката на здра-
веопазването Десислава 
Атанасова, която минала-
та седмица категорично 
заяви, че ще бъде отнета 
втората категория на дет-
ското отделение, ще бъде 
назначен и междинен одит 
на Детско отделение, Пър-
во отделение по вътрешни 
болести и ОАИЛ (Отделе-
ние по анестезиология и 
интензивно лечение) с цел 

ревизиране на акредита-
ционната оценка, дадена 
им неотдавна. Ясно е, че 
този поръчков междинен 
одит ще завърши лошо за 
трите отделения.

Здравното министер-
ство очевидино се изжи-
вява като инквизиция и 
тръгва на 

„лов на вещици” – и 
видинската болница е 
удобна жертва. 

Напоследък сканда-
лите с болници станаха 
много, а обществото има 
усещане за безнаказаност 
на лекарите и лечебните 
заведения. Какъв по-добър 
случай от сега (още повече 
че смъртта на дете винаги 
настройва хората срещу 
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 от стр. 1
ми градове – центрове 
с национално значение 
– в територията на райо-
ните 9 бр.(6 + 3): Плов-
див, Варна, Бургас, Русе, 
Плевен, Стара Загора + 
ВИДИН, Велико Търново, 
Благоевград; 

Трето ниво – сред-
ни градове – центрове с 
регионално значение – в 
територията на области-
те 25 бр., сред които и 
Монтана и Враца.

Забележителното е, 
че

Видин е изведен 
пред Враца и Монтана, 

които в момента са 
по-напред в развитие-
то си от нас. Най-сетне 
някой в тая държава да 
даде трезво виждане! 
Най-сетне е оценена „не-
обходимостта да бъде 
стимулирано развитието 
на градски център в пе-
риферията на изостава-
щия Северозападен ра-

йон. Такъв е град Видин, 
който ще има важна ста-
билизираща роля пред-
вид специфичното му ге-
ографско разположение 
в мястото на пресичане 
на два важни транспорт-
ни коридора от трансев-
ропейската транспортна 
мрежа”.

Трябва да признаем, 
че документът на доста 
места звучи твърде ус-
ловно. За постигане на 
целите на стратегията - 
една от които е 

издигане на Видин  
до център с национнал-
но значение – 

са посочени доста 
общи планове. Напри-

мер че в Северозападен 
район най-много пари ще 
отидат за развитие на ин-
фраструктурата за опаз-
ване на околната среда; 
за интегрирано устойчи-
во градско развитие и ук-
репване на полицентрич-
ната мрежа от градове; 
за подобряване на свър-
заността на районите в 
национален и междуна-
роден план, включително 
с големите градски цен-
трове в съседните стра-
ни. Но това е само като 
пожелание, без посочва-
не на конкретни суми за 
отделни области, за от-
делни общини или насе-
лени места.

Така че поне на пръв 

поглед тази стратегия си 
остава един пожелателен 
разказ, рисуващ (твър-
де подробно в рамките 
на почти 200 страници) 
светло бъдеще за Се-
верозападния район и в 
частност Видинско. 

Но все пак за пръв 
път освен голи обещания 
получаваме и написано 
черно на бяло, 

че Видин ще се раз-
вива по-приоритетно от 
Враца и Монтана. 

За пръв път на нашия 
град – стара българска 
столица с над двухиля-
долетна и много по-бога-
та история от фаворити-
зираните от доста време 
Враца и Монтана – му 

се отрежда подобаващо 
място в регионалната 
стратегия на България, 
което следва естествено 
и от неговото географско 
положение като средище 
на два главни европейски 
транспортни коридора. 

И това е заявено на 
страниците на един все 
пак не немаловажен до-
кумент. Така че от днес 
можем да казваме на 
държавните мъже: „На-

писахте го, сега го изпъл-
нете!”. 

Дали ще настигнем 
Варна до 2022 г. е съмни-
телно – повече от 20 го-
дини пълно неглижиране, 
да не кажем и явна дис-

к р и м и н а ц и я 
на нашия край 
(особено явни 
в последни-
те 2-3 години) 
едва ли могат 
да се преодо-
леят за десет 
години. Но 
поне НАССР 
ще бърка в 
очите на уп-
равляващите, 
когато те си ги 
затварят за Ви-
дин. През тези 
десет годи-
ни поне може 
да се сложи 
началото на 
преодоляване 
на огромната 
изостаналост 
на старопрес-
толния Бдинъ 
- Видин, което 
без целенасо-
чена държавна 
политика би 
било изключи-
телно трудно. 

Н о в а т а 
стратегия дава и надеж-
да и че ще спре факти-
ческото затриване на 
Видин като областен 
град посредством после-
дователното закриване 
или преструктуриране 
на редицата изнесени 
напоследък регионални 
институции на държава-
та, сред които митница-
та, пристанището, НАП, 
„Напоителни системи”, 

ветеринарната лабора-
тория (една част от които 
отидоха именно в Монта-
на и Враца) и т.н. Защото 
след като ще се възраж-
да Видин като център с 
национално значение, 
най-малкото трябва да 
бъдат възстановени от-
нетите административни 
структури. 

Разбира се, колкото 
и хубаво да звучи едно 
приоритизиране на Ви-
дин пред съседите ни об-
ласти, само с писане на 
проза не става. Трябва 
и „поезията” на съгради-
телните държавни дейст-
вия. Защото иначе това 
ще бъде поредният стра-
тегически документ, кой-
то ще прашасва в бюрата 
на премиери, министри, 
директори на дирекции 
и експерти. Написалите 
го ще получат по някой и 
друг бонус отгоре на за-
плата. А ние все така ще 
си мизерстваме и ще се 
топим. 

ТЕОДОРА 
Макавеева

* „Да носиш кукумяв-
ка в Атина” е фраза от 
Аристофан, използвана 
и от Гьоте. Означава да 
предприемеш нещо нену-
жно, излишно, както и да 
представяш като нови 
постижения или идеи, 
които са добре извест-
ни на дадено място.

Видин ‘2022 ще е като Варна?

16,8 млрд. лв. за регионално развитие
За да се осъществят доста амбици-

озните планове за регионално развитие 
на България, на всеки е ясно, че ще са 
нужни сериозни средства.

Финансирането се предвижда да се 
осъществи от няколко източника – евро-
пейски пари, други международни фи-
нансови източници и републиканския и 
общинските бюджети. Според сметките 
на експертите в регионалното министер-
ство, за да се случи стратегията, ще е 
необходимо местните бюджети (тук па-
рите са посочени сумарно, няма разде-
ление по области и общини) да осигурят 
около 312 млн. лв., централният бюджет 
пък ще осигури близо 2,4 млрд. лв. Об-
щата сума, необходима, за да бъде из-
пълнена стратегията за регионално раз-
витие на България до 2022 г., е над 16,8 
млрд. лв.

И тук основният въпрос е как ще 
бъде разделена баницата – демек, кой 
колко пари ще вземе. За Североза-
падния район са предвидени около 2,3 
млрд. лв., което го поставя някъде в 
средата – по-малко пари ще получат в 
Североизточния регион (Варна, Добрич, 
Търговище и Шумен) и Югоизточния 
район (Бургас, Сливен, Стара Загора и 

Ямбол), горе-долу същото финансиране 
е изчислено за Северния централен ра-
йон (Велико Търново, Габрово, Разград, 
Русе и Силистра), а значително повече 
пари са отделени за Югозападния район 
(Благоевград, Кюстендил, Перник, Со-
фийска и София) – почти 3,9 млрд. лв. 
и за Южен централен район (Кърджали, 
Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хаско-
во) – над 4 млрд. лв. 

Действията пък ще бъдат концен-
трирани върху „модернизиране на ос-
новната инфраструктура и изграждане 
на инфраструктурата на информацион-
ното общество, развитие и трансфер на 
технологии и иновации, научноприложни 
и развойни изследвания, висше образо-
вание, развитие на сектори, генериращи 
висок растеж, защита на околната среда 
и културното наследство, развитие на 
културните институции, подобряване на 
градското благоустройство и качествата 
на градската среда, за да могат тези цен-
трове да привличат инвестиции и актив-
но да участват в конкурентната среда и 
културния и икономически обмен между 
градовете в границите на Европейския 
съюз”.

Пътищата са ни зле, ама няма да станат по-добре
Ето какво казват експертите за 

инфраструктурните ни нужди: „Транс-
портен коридор № 4 няма добра из-
граденост и технически параметри в 
територията на района. Необходими са 
усилия за подобряване на състоянието 
му, предвид изграждането на моста над 
р. Дунав при Видин... От особена зна-
чимост за развитието на района, заед-
но с развитието на водния транспорт, е 
модернизирането на жп направлението 
Видин – Мездра – София, като съста-
вен елемент на инфраструктурата на 
Общоевропейския транспортен коридор 
№ 4... Модернизирането на жп линията 
Видин – Мездра – София, изграждането 
на скоростен път Видин – София, как-
то и развитието на пристанищата като 
мултимодални логистични центрове, ще 
осигури провеждането на мултимодал-
ни превози с положително влияние вър-
ху бъдещото икономическо развитие на 
Северозападния район”.

Това сме го писали толкова много 
пъти, че вече ни е втръснало. Само че 
инфраструктура не са прави с голи при-
казки. Както в. „НИЕ” неведнъж е писал, 
жп линията ще я бъде, ако въобще я 

бъде(!), доста след 2020 г. Път Е-79 в 
участъка му от Видин до Монтана пък, 
ако започне да се прави, това ще стане 
покрай пак 2020 г. 

И в тази връзка да се чудиш, дали 
експертите в регионалното министер-
ство си говорят помежду си, когато тръг-
нат да си пишат разните му там стра-
тегии и да си определят приоритетите. 
Защото в стратегията за регионално раз-
витие признават, че: „Нисък е делът на 
мрежата от магистрали и първокласни 
пътища, което затруднява повишаване-
то на транзитния трафик и вътрешно-ре-
гионалните връзки... за Северозападния 
район ниската изграденост се дължи ос-
новно на слабо развита пътна мрежа от 
висок клас”, а в началото на май месец 
от МРРБ поставиха пътя Видин – Монта-
на сред неприоритетните си приоритети, 
които ще се осъществяват през следва-
щия програмен период (2014 – 2020 г.)... 
но ако бъдат спестени пари от остана-
лите инфраструктурни приоритети.

Сиреч много е зле с пъ-
тищата, ама няма и да е по-
добре.

бр. 47 18 - 20 юни 2012 г.
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В село Орешец ще се 
проведе пленер по живопис

О Б Я В А
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.

лекарите) министърката 
да покаже, че наистина 
е „тежката артилерия” на 
ГЕРБ? Само че снарядите 
й са насочени не където 
трябва, а към нарочената 
изкупителна жертва.

Не че видинските ме-
дици нямат вина – да, 
безспорно има забавяне в 
диагностицирането. Но за-
щото заради несъвършен-
ството на един или двама 
лекари МБАЛ „Св. Петка” 
я изкарват по-черна и от 
дявола? Може би защо-
то трябва да се скрие, че 
има много по-черни дяво-
ли сред останалите меди-
цински заведения в Бъл-
гария. Например в самата 
Правителствена болница 
„Лозенец” и русенската 
болница (където самата 
министърка Атанасова по-
рано е била юрисконсулт, 
а настоящият й заместник 
в здравното ведомство е 
бил директор) са извърш-
вани много по-сериозни и 
по-важното – 

съзнателно престъп-
ващи закона нарушения! 

И на фона дори само 
на тези данни (виж каре-
тата), изнесени от Цен-
търа за защита в здраве-
опазването (а то е само 
малка частица от случва-
щото се в системата на 
болничната помощ) сре-

щу видинската болница 
здравното министерство 
се изправя със страшна 
сила, хвърляйки в битка 
всички свои подструктури 
(медицински одит, акре-
дитационен съвет, нацио-
нални консултанти). В боя 
е вкарана и най-тежката 
артилерия – прокурату-
рата. Остава само да из-
дигнат кладите и вече ще 
имаме завършен „лов на 
вещици”. Пак казваме – 
да, диагнозата първона-
чално е била сгрешена, 
да, има забавяне при ви-
кането на специалисти за 
консултация, да, отделни-
те болници трудно кому-
никират помежду си. Но в 
случая със смъртта на 11-
годишната Мария става 
въпрос не за умисъл, не 
за грешка, а за „забавяне 
оказването на квалифици-
рана медицинска помощ 
на пациентката” и „ не е 
потърсена възможност 
за осигуряване на специ-
алист, който на място да 
извърши перикардиална 
пункция”, както е записа-
но в съобщението на МЗ. 
То трябва и има последи-
ци – глоба до 5000 лв. за 

педиатъра, приел детето 
и завеждащия детското 
отделение.

Но историята съвсем 
не започва с приемането 
на момичето в болница-
та, защото бъбречната й 

недостатъчност 
е била в най-кра-
ен стадий, което 
означава, че се 
е развивала не-
диагностицирана 
и незабелязана 
години преди да 
настъпи бъбреч-
ната криза. Педи-
атърът наистина 
е лекувал по дру-
га диагноза, коя-
то обаче е фор-
мирана на база 
на симптомите, 
за които е бил 
информиран (за-
дух) и твърдения-
та на родителите 
на момичето, че 
до преди някол-
ко дни на Мария 
й нямало нищо. 
Същевременно 
проверката, както 
самата здравна 
министърка посо-
чи, не е доказала 
някоя от извър-
шените медицин-
ски процедури 

да са ускорили фаталния 
изход. 

Никой сериозен спе-
циалист не се ангажира да 
твърди, че дори и навреме 
поставена диагноза щеше 
да доведе до оздравяване 

на момичето. 
Никой не може 
да каже със 
сигурност дали 
перикардиал-
ната пункция 
би го спасила 
или просто би 
отложила фа-
талния изход. 
Специалисти 
твърдят, че на 
този етап нищо 
не е могло да 
спаси детето 
– това, което 
е щяло да го 
спаси, е по-
раншна диали-
за; перикард-
ният излив е 
следствие от 
х р о н и ч н а т а 
бъбречна не-
достатъчност. 
А, когато дете-

то е доведено, то е няма-
ло да издържи диализата, 
било е с отслабена сър-
дечна дейност. 

Дори и становището от 
проф. д-р Владимир Пило-
соф, национален консул-
тант по детска ревмокар-

Има и друга истина!

Престъпление в русенската болница
Това съобщава в обширен материал 

русенският вестник „Утро”. В продълже-
ние на 2011 и 2012 година Областната 
болница в града е давала фалшиви от-
чети на РЗОК по клинична пътека №205 
- „Гръбначни и гръбначномозъчни опе-
ративни интервенции”. Вместо опера-
ции обаче на болните е прилагана така 
наречената „озонотерапия”. Изричен 
текст в алгоритъма на клиничната пъте-
ка забранява озонотерапията, защото не 
представлява оперативна интервенция. 
209 случая за 2011 година и 69 за 2012 
г. са отчетени като гръбначни операции 
без да са правени такива. За всеки от 
тях НЗОК е заплатила по 1819 лева. 

Директор на болницата през този 

период е сегашният заместник-минис-
тър д-р Минчо Вичев. Самата министър-
ка пък е била юрисконсулт на болница-
та. В отговор на въпрос на вестника д-р 
Вичев е признал деянието и заявявил, 
че болницата ще върне неправомерно 
взетите пари. 

Но става дума за умишлено дейст-
вие, издаване на официални документи 
с невярно съдържание, присвояване на 
публични средства в особено големи 
размери с цел облагодетелстване и най-
важното в случая – несъответстващо ле-
чение. Но за всичко това МЗ не реагира. 
Вместо това с апломп иска да закрие ви-
динските отделения!

Под патронажа на 
народните представите-
ли Любомила Станисла-
вова и Владимир Тошев 
в с. Орешец, общ. Димо-
во, ще се проведе чети-
ридневен пленер по жи-
вопис.

От 18-ти до 21-ви юни 
ученици и преподава-
тели от видинското учи-
лище по изкуствата „Св. 
Св. Кирил и Методий” 
ще имат възможност да 
творят сред живописната 

природа на селото.
Създадените по вре-

ме на пленера творби 
ще бъдат продадени на 
специално организиран  
търг, като благородната 
цел на организаторите е 
да бъдат събрани сред-
ства за възстановяване 
на древния храм „Св. Ге-
оргий”, който се намира в 
старото село Орешец.

Пресцентър ПП 
ГЕРБ - Видин

Министерство на здравеопазването мери с два ар-
шина
Неправил-

но проведена-
та операция на 
К.С. за транс-
плантация на 
бъбрек в Пра-
вителствена 
болница води 
до редица ус-
ложнения, в 
това число 
и перитонит. 
Присаденият 

бъбрек е изваден и момиченцето отново 
е на хемодиализа, загубило единствена-
та възможност да получи орган от жив 
донор.

През цялото време в болницата е 
казвано, че и експлантацията на бъбре-
ка на бащата и имплантацията му на 
детето са извършени от доц. Любомир 
Спасов – директор на Правителствена 
болница. Това обстоятелство многократ-
но е било съобщавано от самия Спасов. 
Видно от документацията обаче, опе-

ративният протокол е подписан от доц. 
Петров. Не е ясно дали същият изоб-
що е присъствал в операционната през 
това време. Едно е сигурно, че Любомир 
Спасов няма специалност нито по уро-
логия, нито по детска хирургия. 

Министерството обаче не намалява 
статута на болницата, нито я наказва с 
парични суми. В същото време то сега 
иска да намали статута на три отделения 
на видинската болница – Детско, Първо 
вътрешно кардиологично и ОАИЛ!

За периода 2008 - 2011 г. в Прави-
телствена болница са извършени неза-
конно 10 чернодробни трансплантации 
на деца, 5 от които са починали след 
операциите, а две са изпратени веднага 
в чужбина за повторна трансплантация. 
За сравнение успешните транспланта-
ции във водещите центрове на ЕС са 
98%.

Министерството на здравеопаз-
ването обаче си затваря очите за това 
престъпление, но иначе сега сезира 
прокуратурата за случая във видинска-
та болница!

диология и председател 
на Българската асоциация 
по педиатрия, поискано от 
ИА „Медицински одит” за 
изясняване на своевре-
менността на действията 
на лекарите е, че: „случа-
ят е рядко срещан в меди-
цинската практика. Нито 
родителите, нито ОПЛ са 
имали представа, че дете-
то страда от тежко забо-
ляване. Точната диагноза 
е поставена 22 часа след 
първия контакт с лечебно-
то заведение. Състояние-
то на детето прогресивно 
се влошава, но лекарите 
в МБАЛ Видин нямат опит 
при подобни случаи, по-
ради което е взето реше-
ние за превеждане на Ма-
рия Георгива в по-високо 
специализирано лечебно 
заведение”. Наистина по-
добни случаи са рядкост 
във видинската болница 
– 2 за последните 20 го-
дини.

И заради този случай 
да бъдат затрити още три 
отделения, т.е.

да се убие хладно-
кръвно видинската бол-
ница си е престъпле-
ние!

Срещу кого е ударът 
върху болницата? Сре-
щу цялото видинско на-
селение. Защото първо 
вътрешно отделение е 
най-натовареното подоб-
но отделение в България 
(поради големия брой 
кардиологични заболя-
вания в нашия край) и в 
него работят едни от най-
способни специалисти в 
страната! Да, кардиоло-
гичните са едни от най-
честите заболявания, от 
които страдат жителите 
на Видинско като голяма 
част от пациентите, които 
се лекуват в него, са въз-
растни хора, които не мо-

гат да си позволят, ако не 
дай си, Боже, стане нещо 
с това отделение, да тър-
сят болница в друг град. 

Отнемането на ниво-
то на компетентност на 
детското отделение също 
означава намаляване на 
броя на клиничните пъте-
ки, по които могат да се 
лекуват пациенти в него, 
от което отново следва, 
че видинските деца ще 
трябва да бъдат лекувани 
за редица заболявания в 
други болници. Подобно е 
и за ОАИЛ. 

Глобата в размер до 20 
хил. лв., която лечебното 
заведение може да се на-
ложи да плати, също не е 
за пренабрегване и може 
да доведе до натрупване 
на дългове към доставчи-
ци на консумативи и други 
фирми, с които лечебното 
заведение работи.

А да не забравяме, 
че в момента видинската 
болница е единствената в 
областта – кулската бе за-
крита, тази в Белоградчик 
работи частично, с много 
намелени функции. 

Все пак наказател-
ните постановления на 
министърката са просто 
едни обикновени админи-
стративни актове. А за ис-
тиността им се произнася 
административният съд. 
Вярвам, че изпълнителни-
ят директор на видинската 
болница д-р Цветан Васи-
лев, началникът на Детско 
отделение д-р Пламен Фи-
липов и дежурният педиа-
тър Жоро Христофоров 
ще се обърнат към него. 
Защото те няма да защи-
тават себе си, а Видин!

ТЕОДОРА Макавеева 
ВЛАДИМИР Савов
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Граждани за Видин

Драга редакция, 
Изпращам ви сним-

ки на кърпенето на дупки 
по видинските улици през 
тази (миналата – бел. на 
ред.) седмица. БКС „Бъ-
денстрой” запълни тези 
язви, благодарение на 
личната намеса на видин-
ския автомобилен превоз-
вач Вергил Алексиев. Той 
е заплатил от джоба си 
няколко хиляди лева не 
само за  закърпването на 
асфалта пред неговата ав-
тогара (снимката горе), но 

и на още няколко улици, 
където всички автомобили 
чупеха ресори (снимката 
долу).

Хвала на такива родо-
любиви граждани, които, 
след като общината ни е 
доведена от предишния 
кмет до просяшка тояга, 
дават свои средства за об-
щото дело!

Ако имаше повече рев-
ниви към състоянието на 
Видин хора, градът ни не 
би бил на това дередже!

Иван Богомилов

И във Видин – нещо като хората
Уважаема редакция, 

не можем да не поискаме 
чрез Вашия многоуважа-
ван вестник да изразим 
своето удовлетворение, 
че най-после и във Видин 
има нещо като хората. 
Става дума за новооткри-
тия СПА-хотел и аква-парк 
в Божурица „Грийн пийс”.

Ходихме семейно 
там. Ами прекрасно мяс-
то! Освен щастието за 
децата при изобилието от 
басейни, водни пързалки, 
люлки, шезлонги, чадъ-
ри сред неповторимата 
природа, се насладихме 
и на невероятните SPA-
предложения в приземния 
етаж на хотела, наподобя-
ващ пещерата на Аладин 
– да, истинско съкровище! 
Представяте ли си – дока-
то нежната половинка на 
семейството се наслажда-
ваше на подводни масажи 

и аромотерапия,  мъжката 
половина до сред нощ мо-
жеше да гледа футболни-
те мачове от Европейско-
то първенство, потопен в 
топлия басейн! При това 
на студена биричка, която 
носеха от бара щом им се 
звъннеше от специално 
вградения за това теле-
фон в скалата!

Да, наистина “Green 
peaсe” дава на своите 
посетители Sanus Per 
Aquam (SPA), т.е. Здраве 
чрез вода, както и много 
удоволствие!

Можем още дълго да 
описваме, но по-добре е 
всеки видинлия да отиде 
в Божурица и сам да пре-
живее прекрасни мигове в 
Зеления мир.

Адвокат Красимир Ка-
менов и съпругата му Ви-
олета Каменова

Поща „НИЕ”

Да не стане с. Градец второ с. Бисер!

Уважаема редакция,
 „Лиди - ком” ООД е 

собственик на два от рибар-
ниците на бившето ТКЗС в 
с. Градец. Преди година и 
нещо Чортан Крумов Йо-
нов от Долни Бошняк, ре-
гистриран като земеделски 
производител, е закупил 
земи над тези рибарници, 
които никога не са били 
рибарници – показват го 
картите, показват го всички 
документи, че е пасище с 
храсти. 

Той обаче е извадил 
един екзекутив* от фирма 
„Геопланпроект”, че и те са 
бивши рибарници. По какъв 
начин го е издал тази фир-
ма е издала екзекутива, не 
мога да го твърдя – тя няма 
право на това. 

Най-големият проблем 
е, че тези земи се намират 
в самата заливна зона на 
р. Тополовец – теренът е 
между реката и предпаз-
ната дига на  реката. За 
да обособи новите си ри-
барници, Йонов е издигнал 
нови диги на самия бряг на 

реката. Така не само няма 
къде да се осъществява 
разлив на водата от ре-
ката – и при проливни дъ-
ждове, и при сериозно из-
пускане на Кулския язовир 
- но евентуално при такива 
високи води на р. Тополо-
вец, което се случва доста 
често, с тези диги, които е 
направил, опасността с. 
Градец да стане второ с. 
Бисер е голяма. Т.е. да 
бъде жестоко наводнено! 
Вероятността е доста голя-
ма, защото по изчисления 
на хидроинженер между 
300 и 400 хил. кубика вода 
ще се съберат в тези т.нар. 
негови „рибарници”, огра-
дени от аматьорски издиг-
натите диги – фадромата 
копае земята и я трупа на 
камари. А изграждането на 
предпазна дига на реките и 
язовирите е първа катего-
рия строителство – необхо-
димо е пълен набор от до-
кументи, пълен строителен 
надзор и специализирана 
строителна фирма.

Не вярвам с този ек-

зекутив Йонов да изкара 
удостоверение за търпи-
мост от Община Видин. Не 
вярвам да се стигне до там, 
но той не спира да работи. 

Затова искам чрез в. 
„НИЕ” всички да знаят, че 
при високи води тези само-
ръчни диги ще се разкъсат 
и ще стане една ударна 
вълна 2 метра висока, коя-
то ще навлезе в селото! За 
сравнение – преди няколко 
години с. Градец беше за-
лято. И това само от дъ-
ждове и пролетното топене 
на снеговете бяха наводне-
ни 20-30 къщи. А сега при 
повторение на такова нещо 
вече ще бъдат наводнени 
доста повече къщи и то 
доста по-съществено. При-
теснявам се, че ще се стиг-
не и до смъртни  случаи! 

Няма лошо да има кон-
куренция, но не и по този 
начин – с цената на човеш-
ки живот. Нека да си напра-
ви рибарници, но както е 
по закон – зад истинската 
дига на реката и със строи-
телните разрешителни. 

Интересното е, че се-
зирахме РДНСК – Видин, 
но от там не го спряха да 
строи. Даже устно изрази-
ха становище, че дигата му 
нямала по-високо ниво от 
30-40 см, и че той си опра-
вял пътя покрай неговите 

Ако и това не е строителство?!

В скоро време зад рехавите аматьорски издигнати диги 
ще се налеят 300 – 4000 хиляди куб.м вода, която може да уда-
ви с. Градец!

имоти за собствена сметка. 
С тези наивни приказки от-
казаха да изпълнят задъл-
жението си на строителен 
надзор. А всъщност този 
„път” се превръща в диги 
на бъдещи негови водо-
еми, високи по 3 метра! А 
по закон над 60 см се води 
строителство – всяко едно 
копаене или издигане на 
височина повече от 60 см 
трябва да бъде продруже-
но със строителни доку-
ментации и книжа!  

Убеден съм, че дейст-
вията на Чортан Йонов 
могат да имат обществе-

нозначими последици с 
негативен характер. Ето 
защо вярвам, че с публика-
цията във в. „НИЕ” ще бъ-
дат спрени тези незаконни 
действия.

Илиян Петров Кичаш-
ки, управител на „Лиди 

ком” ООД

* Работни чертежи с 
нанесени върху тях про-
мени, които отразяват 
реалното състояние на 
обекта (т.е. отклонения-
та и промените в първо-
началния проект)
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З А П О В Е Д
№ РД-04-339/13.06.2012 год. 

гр.Видин 
На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връз-
ка със Заповед №РД 46-260 от 23.03.2012 г. на Ми-
нистъра на земеделието и храните,обнародвана 
в ДВ, бр.34 от 04.05.2012г.

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Откривам процедура за провеждането на търг 

(първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване 
под наем или аренда на свободните земеделски земи 
от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Видин за 
стопанската 2012/2013 година за срок до 10 стопански 
години за отглеждане на едногодишни полски култури; 
до 10 стопански години за ползване на ливади и до пет 
стопански години за ползване на пасища и мери;

 2. Обект на търга са земите от ДПФ в общини-
те Брегово, Ново село, Видин, Кула, Димово, Макреш, 
Грамада, Бойница, Белоградчик, Ружинци и Чупрене, 
подробно описани по общини, землища, имоти, начин 
на трайно ползване, форма на отдаване (наем, арен-
да), срок на предоставяне, начална тръжна цена в спи-
съци , които са неразделна част от тази заповед.

3. Условия за участие. В търга могат да участват 
физически лица, еднолични търговци и юридически 
лица, които отговарят на условията, посочени в чл. 
47в, ал.1 ,т.1-7 от ППЗСПЗЗ, както и в чл. 24а, ал. 8 от 
ЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в 
землищата, описани в списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена и размерът на депози-
та за участие в търга са определени със заповед №РД 
46-260 от 23.03.2012 г. на министъра на земеделието 
и храните.

4.1. За отглеждане на едногодишни полски култу-
ри – 20 лв./дка;

4.2. За ползване на ливади – 7,00 лв./дка;
4.3. За ползване на пасища и мери – 6,00 лв./дка;
5.  Размерът на депозита за участие в търга е 

както следва:
5.1. За отглеждане на едногодишни полски кул-

тури – 20% от началната тръжна цена, умножена по 
площта на имота;

5.2. За ползване на ливади - 20% от началната 
тръжна цена, умножена по площта на имота;

5.3. За ползване на пасища и мери - 20% от начал-
ната тръжна цена, умножена по площта на имота;

6. Условия за плащане на цената и депозита. 
Плащанията се извършват в български лева, по бан-
ков път по сметка на ОД”Земеделие” Видин:

 Уникредит Булбанк – Видин
 IBAN:BG79 UNCR 7000 3319 7073 45
 BIC код на банката: UNCRBGSF 
7. Място и срок за получаване на документите 

за участие в търга. Документите за участие в търга се 
получават в ОД ”Земеделие”-гр. Видин, ул. ”Рибарска”, 
№12, ет.2, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, от 
интернет страницата на ОД”З” и  в общинските служби 
по земеделие - за земите, обект на търга на територи-
ята на съответната община.

8. Място и срок за подаване на документите за 
участие в търга. Документите за участие в търга се 
подават в ОД”Земеделие”- гр.Видин, ул. ”Рибарска”, 
№12, ет.2, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа в 
срок от 30 дни, считано от датата на публикацията на 
заповедта в местен вестник.

9. Информация за земите – обект на търга, вклю-
чително извлечение от писмо № 9166-68 от 05.06.2012 
г.  са изложени в ОД”Земеделие”-гр. Видин, адрес: 
гр.Видин , ул.”Рибарска” №12, ет. 2, на интернет стра-
ницата на ОД”З” и в общинските служби по земеделие 
- за земите, обект на търга на територията на съответ-
ната община.

10. Търгът ще се проведе на 20.07.2012г. в кон-
ферентната зала в сградата на Областна администра-
ция –Видин, адрес: гр.Видин, ул.”Дунавска”№16 от 
9,00 часа със задължително присъствие на кандида-
тите или упълномощени от тях лица.

11. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ стъпката 
за наддаване е в размер на един лев от началната 
тръжна цена. 

АЛЕКСАНДЪР МАТЕЕВ
Директор на ОД”Земеделие” гр.Видин

"Балкан" - Белоградчик остава в първенството на Северозапада

Стрийтбол „Здравей ваканция”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие” гр. Видин

При голяма масовост 
премина стрийтболният 
турнир във Видин, който 
се проведе под надслов 
"Здравей ваканция". Орга-
низатори отново бяха Об-
щина Видин и Ученически 
спортен клуб – Шампион, 
а надпреварата на площад 
"Бдинци" откри главният 
съдия Росен Ракаджиев. 

Най-много отбори се 
съревноваваха за меда-
лите при най-малките уче-
ници до V клас. Шампиони 
в тази възраст станаха 
момчетата от отбора на 
"Духовете" в състав Деян 
Емилов, Стивън Витанов 
и Светослав Симеонов. На 
второ място се класираха 
Цветан Иванов с братята 
Павел и Денислав Петко-
ви от тима на "Авантюри-
стите", а бронзовите ме-
дали останаха за отбора 
на "България над всичко" 
– Георги Каменов, Цвето-
мир Иванов и Станислав 
Тодоров. Статуетката за 
най-полезен състезател в 
тази възраст взе Стивън 
Витанов от отбора на шам-

пионите.
При момчетата VІ 

клас със златните меда-
ли се окичиха Кристиан 
Нунов, Кристиян Левашки 
и Филип Емилов от тима 
на "Новоселци Тъндърс". 
Второто място завоюваха 
"Зайците" в състав Влади-
мир Дачов, Тома Томов и 
Здравко Здравков, а трети 
в надпреварата станаха 
"Спартанците” – Марио 
Емилов, Николай Арменов 
и Радослав Венциславов. 

Най-полезен състезател 
за VІ клас стана Кристиан 
Нунов.

В най-голямата въз-
раст при момчетата VІІ 
клас първото място спече-
лиха "Тримата от запаса” - 
Робърт Георгиев, Радослав 
Димитров и Александър 
Вълов, всички възпита-
ници на ОУ "Иван Вазов". 
Сребърните медали заво-
юваха "Играчите" – Явор 
Якимов, Алекс Асенов и 
Михаил Станиславов. На 

трето място останаха Ви-
ктор Маринов, Йохан Мар-
ков и Стойчо Мартинов от 
отбора на "Зубрачите". За 
най-полезен играч съдий-
ската комисия определи 
Роберт Георгиев. 

Призьорите от стрий-
тболния турнир бяха на-
градени от Орлин Василев 
– секретар на Община Ви-
дин, който поздрави всич-
ки участници за добрите 
баскетболни умения.

"Видабаскет"

Борис Николов, кмет 
на община Белоградчик, 
потвърди участието на 
“Балкан” в първенство-
то на Северозапада

Играещият треньор 
на отбора на Дунавци 
(новия областен първе-
нец по футбол)  Сте-
фан Филаретов е един 
и от спонсорите на от-
бора. Той е оптимист за 
бъдещето на футбола в 
малкия град

Дунавци отказва баражите

Много от най-верни-
те любители на футбола 
се тревожат за бъдеще-
то на този спорт във Ви-
дин и областта и докато 
за "Бдин" все още има 
толкова неизвестни и до-
скорошният претендент 
за майсторската група 
все повече се срива към 
дъното на аматьорския 
футбол, то за другите два 
отбора вече може да се 
говори за точни перспек-
тиви през новия сезон.

Кметът на Белоград-
чик Борис Николов е ка-
тегоричен:

"Балкан" продължа-
ва участието си в Севе-
розападната "В" група!

Футболът в Северо-
западната "В" аматьорска 
група претърпя много съ-
тресения през пролетния 
сезон - от участие се от-
казаха "Янтра" - Габрово, 
"Локомотив" - Дряново и 
"Ботев" - Криводол, пър-
венец стана отборът на 
"Спартак" - Плевен, на-
шият единствен участник 

в тази формация "бал-
кан" - Белоградчик запа-
зи мястото си в групата. 
Треньор на отбора стана 
Красимир Петров, играл 
като вратар и в "Бдин" - 
Видин, и в "Ботев" - Ди-
мово.

Въпреки трудностите, 
Общината в лицето на 
новия кмет на Белоград-
чик Борис Николов оказа 
подкрепа на отбора като 
пое част от разходите - 
пътуванията, съдийски-
те такси, поддържането 
на стадиона. Трябва да 
припомним, че Община 
Белоградчик защити про-
ект на стойност 370 хил. 
лв. за обновлението на 
стадиона, което е една 
добра гаранция за разви-
тието на футбола и сред 
подрастващите!

Благодарение уси-
лията на ръководството 
на клуба, на Общината 
футболистите от града 
на скалите не допуснаха 
служебна загуба, класи-
раха се на 12-то място с 
актив от 20 точки. На сре-
ща с председателя на ОС 
на БФС във Видин Иво 
Марков, който е единстве-
ният легитимен предста-
вител на футболния съюз 
за областта, г-н Николов 
е заявил готовността си 
да подкрепя отбора, про-
дължавайки участието си 
в първенството на Севе-
розапада. Същото Борис 
Николов потвърди и в те-
лефонен разговор за в. 
"НИЕ". Така че оставаме 
оптимисти за бъдещето 
на футбола в Белоград-

чик!
Новият областен 

първенец "Дунав" - Ду-
навци няма да играе ба-
ражи за влизане в Севе-
розападната "В" група. 

Съвсем заслужено 
отборът на "Дунавци ста-
на първенец на Видинска 
област. През пролетта 
футболистите на малкия 
град допуснаха само две 
загуби - от Димово и Бре-
гово. Те са на 1-во място с 
актив от 41 т. и великолеп-
ното голово съотношение 
60:10. Класният напада-
тел на отбора Николай 
Тодоров е голмайстор на 
областната надпревара с 
29 точни попадения, мно-
го силно игра и вратарят 
Росен Ремиев - възпита-
ник на юношеската школа 
на "Бдин". Играещ тре-
ньор на "Дунав" е Стефан 
Филаретов, който е един 
от спорнсорите на отбо-
ра. През пролетния сезон 
в състава се включи и 
добре познатия голмай-
стор и треньор на "Бдин" 
Данчо Петков, който води 
подготовката и на млади-
те футболисти от Дунав-
ци.

След каря на сезо-
на в Дунавци гостуваха 
ветераните на "Левски" - 
София, водени от Ангел 
Станков, записал участия 
и в "Бдин" през 70-те год., 
който връчи купата на об-
ластния първенец. Сре-
щата завърши миролюби-
во 4:4 и след изпълнение 
на дузпи - 7:7. Веднага в 
някои спортни издания се 
появи заглавието "Дунав-

ци загряват за баражите 
с ветераните на "Левски" 
- София". Отборът няма 
да участва в баражите за 
"В" група - просто не от-
говаря на условието да 
има юношески отбори в 
първенствата на облас-
тта и Северозапада, а и 
финансово няма да из-
държи. Това се споделя 
и от треньора на отбора 
Стефан Филаретов, и от 
кмета Димчо Скорчев, 
който подпомага разви-
тието и на футбола, и на 
спорта в града. така че 
засега единствено остава 
участието на "Балкан" в 
първенството на Северо-
запада, а за "Бдин" перс-
пективата е отчайваща 
- или трета дивизия, или 
областното първенство 
за аматьори. Дано прог-
нозите не се оправдаят!

ХАРИ Яръмов
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Изкупуване на земеделски земи и гори

Покупко-продажба, наеми, консултации и 
съдействие за ипотечни кредити, зем. земи

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

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

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

Продавам атрактивен 
имот в с. Антимово в 
непосредствена бли-
зост до Дунав мост 2. 
Цена по договаряне; 

тел.: 0888 795 251

бр. 47 18 - 20 юни 2012 г.

ПРОДАВА 
ИМОТИ

Продавам магазини в 
центъра - 45 кв.м, на ул. 
“Цар Александър ІІ” - 47 
кв.м, 180 кв.м (възможност 
за закупуване на обособени 
магазини или офиси); тел.: 
606 810, 0899 771 383

Продавам двустаен ту-
хлен апартамент, 74 кв.м, 
ет. 2 на “Ташкюприя” и трис-
таен тухлен, 96 кв.м, ет. 2; 
тел.: 600 399

Продавам две къщи - в 
с. Търняне и Тошевци; тел.: 

0895 166 506
Продавам неремонти-

ран етаж от къща, 85 кв.м, 
с част от двора, срещу 
поликлиниката, 30 000 лв.; 
тел.: 0886 789 998

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

Продавам панелни дву-
стайни в блок „Яворов”, к-с 
„Крум Бъчваров”, „Пано-
ния”, „Вида”,  „Гео Милев”, 
„Петко Каравелов” и триста-

ен панел в к-с „Химик”; тел.: 
0896 659 632

Продавам гараж до блок 
„Пирин”; тел.: 094/ 607 859, 
0885 312 580

Продавам многостаен 
с гараж в  к-с „Крум Бъч-
варов“, кв. „Калето“, к-с 
„Христо Ботев”, центъра, к-с 
„Химик”; тухлена гарсоние-
ра в центъра, панелни - в к-с 
„Бонония”, „Химик”, „Крум 
Бъчваров”, „Широка”; ма-
газини и офиси; преносими 
павилиони; тел.: 606 122, 
0897 828 008

Продавам тухлени гар-
сониери - ет. 2 и 4, двустай-
ни - ет. 2, 4 и 5, тристайни 
- ет. 1, 2 и 4 и др.; тел.: 606 
810, 0899 771 383 

Продавам къщи в кв. 
“Калето” - самостоятели, 
отлично местонахождение; 
тел.: 600 399

Продавам тристаен ту-
хлен, с гараж, и двустай-
ни - тухлени и панелни -        
апартаменти; тел.: 094/600 
481, 0899 823 840

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

Продавам къща в Капи-
тановци (на плоча, с меха-
на, цялата на теракот, баня 
и тоалетна), двор 1600 кв.м, 
цена 6000 лв. и влизане в 
дълг; тел.: 0898 784 547

Продавам тристаен ту-
хлен в к-с “Г. Бенковски” - 
ПВЦ, климатик, обзаведен, 
60 000 лв.; тел.: 600 399

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 строителство, с 
Акт 16; тел.: 0887 943 970

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

Продавам двустайни 
тухлени в к-с „Бонония” и 
тристайни тухлени в кв. „Ка-
лето”, 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 къщи в Ясен, 
Ново село, Покрайна, Ма-
йор Узуново, Кошава, Гомо-
тарци, Връв, Мали Дрено-
вец, Владиченци, Раковица 
и др. ; тел.: 606 810, 0899 
771 383

Продавам двустаен па-
нелен до “Куклите”, ет. 5 - 27 
000 лв., и в к-с “Кр. Бъчва-
ров”, ет. 2 - 27 000 лв.; тел.: 
600 399

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 изгодно трис-
таен тухлен апартамент; 
тел.: 0878 334 034

Продавам гарсониера, 
ет. 2 - 18 500 лв., тухлена 
- 25 000 лв., двустаен пане-
лен – 25 000 лв., двустаен 
тухлен – 35 000 лв., трис-
таен панелен – 31 000 лв., 
тристаен тухлен – 55 000 
лв., етаж от къща и къща 
с двор; тел.: 606 122, 0878 
620 610

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

Продавам панелни гар-
сониери в к-с “Бонония” - ет. 
2 и 6, “Стамболийски” - ет. 2 
и 5, “Панония” - ет. 6 и др.; 
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 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, 
гараж, ново строителство, 
в недовършен вид – 40 000 
лв.; тел.: 0885 916 227

Продавам двустаен ту-
хлен апартамент, 60 кв.м, 
ет. 3, до автогарата - изгод-
но; тел.: 600 399

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

Продавам панелни и 
тухлени гарсониери - цен-
търа и кв. “Калето” във 

Видин; тел.: 094/600 481, 
0899 823 840

Продавам/Заменям ма-
газин 35 кв.м за джип; тел.: 
0887 943 970

Продавам къща в с. 
Градец, след основен ре-
монт; тел.: 0897 876 438

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

Продавам етаж от къща 
със самостоятелен двор и 
гараж, самостоятелни къщи 
в кв. “Акджамия”, “Кумбаир”, 
к-с “Хр. Ботев” и в други 
райони; тел.: 606 810, 0899 
771 383

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

Продавам тристаен ту-
хлен, с таванска и гараж, 
до парк „Толбухин”, след 
основен ремонт; тел.: 0896 
672 942

Продавам самостоятел-
на къща, РЗП 74 кв.м, двор 
271 кв.м, до автогарата - 55 
000 лв.; тел.: 600 399

Продавам къща в с. 
Иново, за ремонт, с двор 850 
кв.м; тел.: 0882 631 029

Продавам двустаен 
апартамент, с га-
раж; тел.: 0885 
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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   Наеми  Консултации за 
ипотечни кредити  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

043 680
Продавам /Заменям 

вила в с. Рупци; тел.: 0899 
203 325

Продавам гараж до бл. 
«Пирин»; тел.: 094/607 859, 
0885 312 580

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

Продавам самостоя-
телни луксозни къщи - к-с 
«Химик», с двор 400 кв.м, 
к-с «Христо Ботев»; тел.: 
600 399

КУПУВА ИМОТИ 

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

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

Купувам на изгодни 
цени земеделски земи на-
всякъде, във всички райо-
ни - изгодно; тел.: 606 122, 
0878 620 610, 0887 471 218, 
0897 828 008

Купувам 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 Янтри-
те; тел.: 0888 216 194

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

ДАВА ПОД НАЕМ

Давам под наем ремон-
тиран офис, обзаведен, в 
идеален център; тел.: 0887 
381 855

Давам под наем бистро 
“Верона” - 250 лв.; тел.: 
0887 932 548, 0887 980 
794

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 обзаве-
дена 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 центъ-
ра на гр.Брегово (площада), 
цена - изгодна, договаряне; 
тел.: 0887 366 557

Давам под наем /Прода-
вам къща в идеален център 
с дворно място; тел.: 0898 
441 393

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

ТЪРСИ ПОД НАЕМ

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

РАЗНИ ПРОДАЖБИ 

Продавам машина за 
пуканки, инвалидна количка 
с 2 бр. акумулатори, цена 
по споразумение; тел.: 0895 
166 506

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

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

Продавам мъжки и 
женски агнета, специална 
порода за разплод, цена по 
договаряне, с. Протопопин-
ци; 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 ловна пушка 
надцевка „Силма”, легитим-
на, запазена, в комплект с 
принадлежности за почист-
ване и сейф за съхранение, 

бонус – патрондаж; тел.: 
0898 520 300

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

Продавам чугунени ра-
диатори; 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 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

Търсим бармани и сер-
витьори; тел.: 0898675 180

Фирма търси продавачи 
на вестници; тел.: 606 347

Търся фризьорки за ра-
бота; тел.: 0888 622 789

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

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

Образована жена търси 
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

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

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

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени 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 
„Пасат” – комби; тел.: 0888 
622 789

ДРУГИ

Мъж на 58 години тър-
си жена за съжителство в 
село, осигурени много до-
бри условия за живот; тел.: 
0886 845 175
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Вицове
Със своите над 100 места рес-

торантът е подходящ за балове, 
сватби, семейни тър-
жества, годишнини. 
Изисканата и уютна 
обстановка  прово-
кира за частни пар-
тита, романтични 
вечери и други весели 
празници. Разнообраз-
ното меню предлага 
подбрани ястия, при-
готвени с любов и висок професионализъм.

Осигурен е паркинг с охрана.  
Тел. за резервации: 094/ 690 990

Íèâîòî íà Äóíàâ

Овен Мнозина от вас ще 
вложат много сили и енергия. Разбира 
се, около вас ще има и много недовол-
ни, които ще се опитат да попречат. 
Временните връзки ще разочароват 
мнозина и ще ги накарат да потърсят 
постоянен партньор.

Срещат се англича-
нин, американец и бълга-
рин. Англичанинът казва:

- Имам две вили и две 
любовници.

Американецът:
- А аз имам три вили и 

три любовници.
Българинът:
- Аз ще си кажа чест-

но, имам една вила. Зато-
ва пък спя с цялото село!
  
Между баща и 6-го-

дишната му дъщеря 
роми:

- Тате, ще ме вземеш 
ли от детската градина 
днес?

- Кажи на мъжа ти да 
те вземе, аз съм на учи-
лище!
  
Докато Бойко полу-

чаваше титлата Доктор 
хонорис кауза, Доган по-
лучаваше Доктор ХОНО-
РАРис кауза.
  
Жена с черен пояс по 

карате - това е здраво се-

мейство, възпитани деца, 
вежлива свекърва, любящ 
и верен мъж.
  
Топ 4 на популярните, 

напоследък, спортни дис-
циплини у нас:

- Теглене на кредит;
- Прескачане на внос-

ки;
- Плуване в дългове;
- Бягане от поръчите-

ли.
  
Митьо Очите е зами-

нал в чужбина. Както се 
казва - правосъдието вече 

няма да му види прякора!
  
Спокойно лежащият 

на дивана мъж, при вли-
зането на жената в хола 
мигновено се превръща в 
нагло излежаващ се!
  
Запишете условието 

на задачата: Иван има 5 
ябълки. Това е по доку-
менти. Фактически има 2, 
а по договор - 7. Въпрос: 
колко ябълки ще има да-
нъчният, който проверява 
фирмената дейност на 
Иван?

Телец Не се дистанцирайте от 
близък приятел, тъй като сега повече 
от всеки друг път ще имате нуждата 
от близост с човек, който винаги е бил 
лоялен с вас. Мнозина от родените под 
този зодиакален знак ще поставят кари-
ерата си над всичко.

Близнаци За мнозина от вас не 
е желателно да се съобразяват с настро-
енията на хората около тях. По-добрата 
ви позиция ще е да помислите и за себе 
си. Голямата част от вас ще се изправят 
пред необходимостта да се справят с 
проблеми от делови характер.

Рак  Финансовите ви постъпле-
ния ще се увеличават благодарение на 
вашата деловитост, умението да рабо-
тите с хората и да ги толерирате. Не се 
доверявайте на конкуренти и псевдо-
приятели - ще се опитат да ви насочат 
в погрешна следа.

Лъв     Привършвате работата, ко-
ято сте си определили, и резултатите 
ви изпълват с увереност. Усамотението, 
което понякога предпочитате, не е най-
доброто решение. Подчинете желания-
та на разума си и не се ръководете от 
чувствата. 

Дева Правилната ви нагласа 
към текущите проблеми от личен харак-
тер ще ви помогне бързо да се справите 
с тях, без това да е във ваш ущърб. Не 
се поддавайте на импулсивността си в 
професионалната сфера. Добре е пред-
варително да планирате.

Везни Спирайте се на най-оп-
тималните решения за бъдещата ви 
дейност. За мнозина от знака е нало-
жително да се освободят от някои свои 
заблуди, свързани с близък приятел. 
Най-вероятно мнозина от вас ще пре-
живеят разочарование.

Скорпион     Независимо от фа-
ктите и предизвикателствата е наложи-
телно адекватно да отговаряте на тях. 
Стремете се да не допускате грешки в 
процеса на работа. Звездните влияния 
не са благоприятни за впускане в нови 
финансови инициативи.

Стрелец Излизате от фи-
нансово затруднение с подкрепата 
на приятели. Нови предложения ще 
ви провокират постоянно, но вашата 
егоцентричност и мнителност ще ви 
попречат да се възползвате от благо-
приятните моменти за печалба.

Козирог Мнозина от роде-
ните под този зодиакален знак ще бе-
лежат успех след успех в обществен 
план. Напълно възможно е популяр-
ността ви чувствително да се покачи, 
особено ако работата ви е свързана с 
обществения сектор.

Водолей    Не бягайте от отго-
ворност, ако сте допуснали грешка. 
Не се оставяйте в плен на страхо-
вете си, дори и да имате усещането, 
че нещо не е така, както на вас ви се 
иска. Стремете се да мислите в пози-
тивна посока.

Риби  Промени предстоят в 
личния живот и професионалните ви 
изяви. Благоприятни възможности и 
контакти с приятели ще ви помогнат 
да реализирате повечето от намере-
нията си и да спечелите. Не харчете 
неразумно средства. 

При км 790,20  - Видин нивото на 
Дунав е 410 см., понижение с 10 см.  

При км 833,60 - Ново село - 350 
см., понижение с 8 см. 

Температурата на водата – 22,2 
°C.

Как по света надхитрят закона 
против тютюнопушенето?

Н а й - д р ъ з к и я т 
опит за заобикаля-
не на забраната за 
пушене в световен 
мащаб може да се 
каже, че е бил в Ан-
глия. Малко преди 
влизането в сила на 
забраната Боб Бийч, 
управител на кръчма-
та "Уелингтън Армс" в 
английското приста-
нище Саутхемптън, 
научава за съществу-
ването на карибския 
остров Редонда. 

Любопитното за 
това необитаемо ос-
тровче е, че преди 
почти век то е обявено 
за независима държава 
от Матю Шийл - карибски 
банкер, който забелязва, 
че никоя държава не е 
обявила собственост над 
миниатюрното островче, 
голямо едва 250 хектара. 
Обявява се за негов крал 
и така "микронацията" 
влиза в световния фолк-
лор. Век по-късно, през 
2008 г., англичанинът Боб 
Бийч от Саутхемптън се 

свързва с настоящия Крал 
на Редонда - правнукът на 
Шийл, който се съгласява 
да обяви заведението в 
Саутхемптън за официал-
но посолство на неговата 
държавица. 

Така кръчмата "Уелинг-
тън армс" е обявена за 
суверенна територия и 
пушачите в нея спокойно 
отново започват да палят 
цигари, тъй като законите 
на Великобритания вече 
не важат там.

В щата Минесота ня-
кои собственици на заве-
дения са намерили дупка в 
щатското законодателство. 
Всяка нощ те организират 
"театрална вечер". Всеки 
техен клиент е обозначен 
като "актьор", а зад бара се 
съхранява кратък "сцена-
рий", в който е описано как 
в "театъра" тече "пиеса", в 
която ролята на "персона-
жите" е да играят себе си... 
и да пушат. А в Минесота 
- щом е част от театрална 

или филмова поста-
новка, пушенето си е 
съвсем законно. Един 
такъв "театър" съвсем 
се е вкарал в духа на 
събитията и моли кли-
ентите си да идват 
облечени в интересни 
костюми, а по стени-
те си е сложил най-
различни надписи, 
като например "отдел 
реквизити", където се 
държат пепелниците и 
кибритите.

Ресторантьорът  
Михаел Виндиш от 
германското градче 
Хаузах пък пробива 

три големи дупки (по ес-
тетически начин) в стена-
та на своето заведение 
- една голяма и встрани 
от нея две по-малки, къде-
то удобно могат да бъдат 
мушнати главата и ръцете. 
Там загорелите за цигарка 
клиенти могат спокойно 
да си дръпнат набързо, 
като технически погле-
днато пушенето им се из-
вършва извън сградата.

Слънцето над Видин изгрява в 5:45 ч. и залязва в 21:14 ч.
Фаза на Луната: новолуние


