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3700 Vidin, Bulgaria, South Industrial 
Zone, Tel. +359 94 600 230, 

Fax. +359 94 600 305

E-mail: vidahimad@mail.bg  
www.vidachim.com

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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Изкупува земеделски земи във всички землища 
на област Видин и цяла България.

Изготвяне на всички документи. Коректни 
отношения и бързо обслужване. 

гр. Видин, ул. “княз Ал. Батенберг”, партер
(до банка “Пиреос”), тел.: 094/991 451, 0895 503 150

Най-високи цени! Заплащане веднага! 

Ново

Доверете се на дългогодишния 
ни опит и професионализъм!

Виц на броя

Green peace
Ви очаква!

Не пропускайте да посетите уникалния ресторант 
на спа-хотел  Green peace. красотата на 

местността Божурица, уютната обстановка, 
изобилното меню от ястия и напитки и доброто 

обслужване може да задоволи всеки каприз. 
За персонала всеки клиент е бог!
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НОЛА е атракция в МОЛ-а

Предстои ни да 
възстановим СДС

- Защо обединиха Министерството на здра-
веопазването и Пенсионния фонд?

- Правителството е загрижено от това, че 
много българи все още доживяват до пенсия!

Млъкни, ще чуят в Брюксел и ще кажат: 
“На финансовите отличници магаретата им 
са недоволни”!

Споделя пред 
в. „НИЕ” видин-
ският лидер на 
сините Генади 
Велков, който 
е номиниран за 
зам.-председател 
на партията

„НИЕ”: Г-н Велков, 
по време на посеще-
нието си във Видин 
Меглена Кунева пред-
стави състава на 
своя опорен екип тук 
– част от този екип 
е и Павел Паунов. Как-
во стана, че от лидер 
в СДС той отиде в 
„България на гражда-
ните”?

Генади Велков: 
Това е лично негово ре-
шение, което ние при-
емаме много спокойно. 
Десетина дни преди да 
бъде представен като 
ръководител на този 
опорен екип, той подаде 
молба и напусна СДС. 

Никога няма да си поз-
волим да го атакуваме. 
Ние сме хора, които 
много сме инвестирали 
в него, работили сме 
много за него – надявам 
се да запазим нормал-
ни човешки отношения. 
Може би е видял повече 
възможности в партия-
та на г-жа Кунева като 
предполагам, че една от 
причините за избора му 
е тежкото положение, в 
което се намира СДС. 
Аз уважавам неговото 
решение.

„НИЕ”: Спомена-
хте за тежкото по-

Тялото на Видинския митрополит Кирил бе 
положено в катедралния храм на Видин

Посетителите на тър-
говския център във Видин 
тези дни могат да видят 
отблизо екзотично влечуго 
- тигров питон. Притежате-
лят на змията я отглежда в 
домашни условия, а тя не 
е единственият странен 
обитател в дома на Нико-
лай Петков.

 „Малката” Нола е на 6 
години, дълга е 5 метра и 
тежи 50 кг. Собственикът й 
Николай я е взел от бебе, 
когато тя е била на 30 дни 
и едва 40 см.  Той е един-
ственият притежател в Се-
верозападна България на 
тигров питон, наричан още 

Видя се, че след 100 години ръцете на Видин-
ския митрополит Кирил са нетленни.

С благословението на 
Негово Високопреосве-
щенство Видинския мит-
рополит Дометиан на 25 
септември бе извършено 
„обретение мощей“ на бла-
жено починалия Видински 
митрополит Кирил. С подо-

баващо молитвено после-
дование и духовен трепет 
от духовенството на Видин 
бе открит гробът и изва-
дено тялото на блажено 
починалия Видински мит-



Кметът на Видин 
Герго Гергов откри вчера 
нова детска площадка в 
жилищен комплекс „Крум 
Бъчваров” в града. Той 
обяви, че тя е шестата 
поред, която се изграж-
да на територията на 
общината от месец ап-
рил досега. Видинският 
кмет покани две от деца-
та, дошли за събитието 
- Момчил и Енея от ЦДГ 
„Синчец”, да прережат 
лентата заедно с него. 

(на снимката). 
Нина Борисова, баба 

на двегодишно внуче, 
благодари на Герго Гер-
гов от името на живее-
щите в квартала за по-
строяването на хубавия 

кът с модерни 
с ъ о р ъ ж е н и я 
за игра, къ-
дето техните 
деца с радост 
ще се заба-
вляват.

Малчугани 
от детските 
градини „Син-
чец” и „Вида” 
изнесоха про-
грама с песни 
и стихотворе-
ния, а актьори 
от Общинския 
д р а м а т и ч е н 
театър се по-

грижиха за доброто на-
строение на присъства-
щите.

Общинска 
пресслужба
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ложение, в което СДС 
е изпаднала – изборът 
на новия председател 
се отрази не много до-
бре върху работата на 
партията. Какво следва 
оттук нататък, защо-
то 2013 г. е много ва-
жна, тя е година на пар-
ламентарни избори?

Велков: Не беше само 
изборът на нов предсе-
дател – да не забравяме, 
че той беше предшестван 
от взетото в Пловдив на 
15 май решение, с което 
СДС напусна „Синята коа-
лиция”. Аз не крия, че бях 
против напускането на коа-
лицията и така и гласувах, 
но въпреки всичко се съо-
бразявам с решението на 
мнозинството. В резултат 
на това гласуване Мартин 
Димитров подаде оставка, 
което беше съвсем пра-
вилно според мен, защото 
той беше на практика бла-
миран като председател. В 
последствие беше избран 
и неговият заместник Емил 
Кабаиванов. 

Предстои ни много 
работа, за да възстано-
вим СДС, да го изведем 
на позициите, които наис-
тина заслужава да бъде. 
Хубавото е, националният 
съвет, който се проведе в 
началото на септември, 
премина много спокойно, 
което означава, че въпреки 
различията, които имаме 
понякога, ние си оставаме 
хора, които сме свързани 
със СДС и ще работим за 
него. 

„НИЕ”: След избора 

на новия председател 
какви са Вашите отно-
шения с Националния 
съвет на СДС? Вярно ли 
е, че Ви предлагат мяс-
тото на Найден Зелено-
горски, който премина в 
„България на граждани-
те”?

Велков: Получих 
предложение от нацио-
налното ръководство на 
СДС да стана зам.-предсе-
дател на партията. Аз бях 
малко изненадан от това 
предложение, защото за 
никого не е тайна, че под-
крепях избора на друг кан-
дидат за председател. Но 
вероятно са видели в мое 
лице човек, който може 
да върши работа. При нас 
зам.-председателят, който 
предстои да изберем, отго-
варя за 5 области – Видин, 
Враца, Монтана, Плевен и 
Ловеч. Такава беше функ-
цията на Найден Зеле-
ногорски – след неговото 
напускане е необходимо 
да бъде избран нов зам.-
председател. Изборът ще 
бъде на 14 октомври и в 
него имат право да участ-
ват всички членове на пар-
тията от тези 5 области 
– около 1500-1800 души. 
Номиниран съм от Общин-
ската организация на СДС 
и ще участвам в този из-
бор – има още един канди-
дат, депутатът от Монтана 
Любомир Иванов, с когото 
сме в добри отношения 
и се надявам, който и да 
спечели, да запазим прия-

телски отношения.
„НИЕ”: Ще има ли из-

бор на нов председател 
на Областния съвет на 
СДС, какъвто бе Павел 
Паунов?

Велков: Председате-
лят на Областния съвет на 
СДС има леко декоративни 
функции – неговата задача 
е да събира общинските 
председатели и да ръково-
ди Областния съвет. Иначе 
цялата работа се върши от 
самите общински органи-
зации. Ще изберем нов 
председател на мястото на 
г-н Паунов и това ще стане 
на първата сбирка, която 
ще направим с останалите 
общински председатели от 
област Видин. 

„НИЕ”: Какви цели 
си поставяте за парла-
ментарните избори до-
година? В коалиция или 
самостоятелно ще се 
явите?

Велков: СДС е на по-
литическата сцена вече 
22 години и въпреки че е 
имала върхове и спадо-
ве и в момента е в много 
тежко положение, аз съм 
обнадежден, че ще успе-
ем да извадим партията 
от ситуацията, в която се 
намира. До изборите ще 
се случат доста интересни 
неща, дано да са в поло-
жителна насока. Все още е 
рано да се каже как ще се 
явим на изборите – водят 
се преговори с всички, кои-
то споделят нашите идеи и 
позиции. Ние вече 22 годи-

ни поддържаме една ясна 
линия – няма да има ни-
каква промяна на нашите 
позиции, никакви изненади 
по отношение на водената 
от СДС политика и е въз-
можно да бъде направена 
коалиция с всеки, който е 
близък до тази политика.

„НИЕ”: Каква ще е 
съдбата на „Синята ко-
алиция”?

Велков: „Синята ко-
алиция” най-вероятно ще 
продължи да съществува 
под някаква форма. Но за 
мен би било гротеска, ако 
СДС отново участва в „Си-
нята коалиция”, след като 
веднъж я напусна. Но до 
изборите е възможно всич-
ко да се случи.

„НИЕ”: Вие сте 
представител в ОбС – 
Видин именно на тази 
коалиция в града. Има 
ли промяна в отноше-
нията и идеите между 
членовете на Вашата 
група?

Велков: Надявам се 
да няма никакви промени 
в групата на „Обедине-
ние за Видин” – в нея сме 
хора единомишленици, 
които сме работили дълго 
време заедно и се надя-
вам и занапред това да е 
така. Твърде несериозно 
ще бъде, ако при някое 
решение, което не се спо-
деля от всички, се стигне 
до промени в групата, за-
щото е нужно общинският 
съвет, а и „Обединение за 
Видин”, да работи добре. 

Мисля, че нашата група 
е една от най-добрите в 
ОбС – Видин и е необхо-
димо да бъде запазена в 
този си вид.

„НИЕ”: Измина поч-
ти една година от но-
вия мандат – бихте ли 
направили оценка на ра-
ботата на ОбС – Видин 
и на кметската админи-
страция?

Велков: По мое мне-
ние общинският съвет ра-
боти добре. Що се отнася 
до работата на кмета – си-
туацията, която завари, 
беше изключително тежка. 
Особено сериозно беше 
положението през зима-
та, когато в резултат на 
запорите на сметката на 
Общината нямаше ток. Но 
Общината лека по лека из-
лиза от това тежко състо-
яние. Ако тази година об-
щинската администрация 
и кметът успеят да занулят 
по-голяма част от запори-
те, това означава, че те са 
си свършили сравнително 
добре работата. Надявам 
се следващите три години 
да бъдат наистина период, 
през който ще се работи, 
ще се инвестира в града 
и ще се усвоят колкото е 
възможно повече средства 
по европейски програми 
като най-важни в това от-
ношение са проектите за 
депото за отпадъци и за 
изграждане на водния ци-
къл на Видин. 

„НИЕ”: В момента 
една от най-обсъждани-

те теми във Видин е за 
предстящото въвежда-
не на „синя зона”. Каква 
е Вашата позиция към 
това решение? 

Велков: „Синята зона” 
не обхваща точно всичко, 
което е разчертано – може 
би това е единственият 
пропуск на администраци-
ята. Тя в действителност 
ще обхваща централната 
част на града. Мисля, че от 
някои малко се спекулира 
с тази тема, което поражда 
и твърде силното притес-
нение на гражданите. Спо-
ред мен е наистина нужно 
да се въведе ред в парки-
рането и в движението в 
града, защото броят на ко-
лите във Видин постоянно 
нараства и тук парадоксът 
е, че населението намаля-
ва, а броят на автомоби-
лите расте. Така че трябва 
да има „синя зона”. 

„НИЕ”: Какво е от-
ношението Ви към вне-
сеното от общинския 
съветник от ГЕРБ пред-
ложение за отпадане на 
зоната за платено пар-
киране – все пак именно 
представители на тази 
партия през предход-
ния мандат на ОбС взе-
ха решение да има „синя 
зона”, макар че то така 
и не беше изпълнено?

Велков: Що се отнася 
до внесеното предложе-
ние от страна на групата 
на ГЕРБ – то е поредното 
противоречие в тяхната 
група между думи и дела. 
Надявам се те да оттеглят 
това предложение. 

разговора води 
Владимир Савов

Община Видин на Пловдивския панаир Видинският кмет откри 
поредната детска площадка

Предстои ни да възстановим СДС

Община Видин участ-
ва с информационен 
щанд на специално обо-
собено място в Юби-
лейната палата на Меж-
дународния технически 
панаир в Пловдив, който 
беше открит в понедел-
ник и ще продължи до 29 
септември, съобщиха от 
общинската пресслужба. 
Отправената от организа-
торите покана към кмета 
Герго Гергов за предста-
вяне на общината на из-
ложението е дошла като 
признание за подкрепа-
та, която Видин оказва 

на Пловдив с участието 
си през 1892 г. в първото 
изложение на Междуна-
родния панаир Пловдив, 
който тази година чества 
120-ата си годишнина.  

С таксата, която е 
внесла за участие в из-
ложбения форум, Общи-
на Видин е дала възмож-
ност на местни фирми да 
покажат на нейния щанд 
свои продукти и реклам-
ни материали. „Гипс” АД 
е една от фирмите, за-
явили желание за това. 
Това са сторили още „Ви-
пом” АД, „Гривас” ООД и 

винарна „Шато де Вал”.
След официалното 

откриване на тазгодишно-
то издание на Междуна-
родния технически пана-
ир в Пловдив, премиерът 
Бойко Борисов е разгле-
дал изложението, като 
се е отбил и на щанда на 
Община Видин, който се 
намира в юбилейна пала-
та №7. Видинския щанд е 
разгледал и посланикът 
на Австрия у нас Герхард 
Райвегер. 

Общо над 150 души 
са проявили интерес през 
първия ден от изложени-
ето към информационни-
те материали и мостри, 
съобщиха от общинската 
пресслужба. Най-много 
въпроси на посетителите 
са били свързани с ту-
ристическите обекти и на 
първо място с крепостта 
„Баба Вида”. Спиралите 
се са питали още за мес-
тата за отдих, търсили са 
информация за местния 
бизнес и за предстоящото 
откриване на Дунав мост 
2 при Видин – Калафат.

рОСИЦА 
кирилова
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32-годишен затри баща 
си след пиянски скандал

Заседание на Регионалния съвет за 
развитие на Северозападен район

Доброволчески отряди ще борят 
бедствия и пожари във видински общини

Ще има ли нова рокада на училищата?

Храмът „Св. Димитър” се руши опасно

Във вторник в Монтана се 
е провело заседание на Регио-
налния съвет за развитие (РСР) 
на Северозападен район (СЗР), 
съобщиха от видинската  об-
ластна пресслужба. В него са 
взели участие представители 
на министерства, областните 
управители на Видин, Монтана, 
Враца, Плевен и Ловеч, кмето-
ве на общини от петте области, 
представители на национално 
представените работодателски 
организации и синдикати, както 
и представители на Национален 
център за териториално разви-
тие, на Обединение „Регионални 
планове – ниво 2” и представи-
тели на Обединение „Регионал-
ни анализи 2014+”.

След като представител на 
„Национален център за терито-
риално развитие” ЕАД запознал 

членовете на Съвета с проект 
на Национална концепция за 
пространствено развитие, хора 
от специализираните комисии 
към РСР на СЗР представили 
становища за публичната ин-
фраструктура, конкурентоспосо-
бността, развитие на човешките 
ресурси и околната среда и до-
клад за проблемите в Североза-
паден район. Човек от Обедине-
ние „Регионални планове – ниво 
2”, разяснил подхода, метода и 
конкретните стъпки по видове 
дейности при разработването 
на Регионалния план за разви-
тие на Северозападен район за 
периода 2014-2020 г. Дадена е и 
информация за дейността на ра-
ботната група за разработване 
на Договора за партньорство на 
Република България за програм-
ния период 2014-2020 г. 

Три общини във Видинска 
област вече са създали до-
броволчески отряди, които ще 
помагат при овладяването на 
бедствия, пожари и извънредни 
ситуации – с решение на мест-
ните общински съвети такива са 
изградени в общините Брегово, 
Кула и Белоградчик. Това ста-
на ясно по време на провела се 
наскоро информационна среща 
в Областна управа – Видин, на 
която кметовете на общини във 
Видинско са били запознати с 
възможността за създаване на 
доброволчески отряди. 

Държавата ще отпуска пари 
за издръжка на тези формиро-
вания, ще заплаща обучението 
на добровлците, застрахова ги 
срещу злополука и поема раз-
ходите за заплащане на труда, 

който те полагат при възникнало 
бедствие, пожар или друга из-
вънредна ситуация. Добровол-
ците получават и по 400 лв. за 
закупуване на лични предпазни 
средства и дрехи.

Кметовете на общини и 
съответните общински съвети 
трябва да инициират създава-
не на такъв отряд, както това 
вече е сторено в посочените три 
общини. Неговата численост 
зависи от броя на населението 
в съответната община. Така на-
пример максималният брой на 
доброволците, които държавата 
ще издържа за община Видин,  
е 40. Доброволческото форми-
рование може и да е по-голямо, 
но обучението и издръжката на 
надвишаващите нормативно оп-
ределената бройка ще бъде от-

говорност на самата община. 
Новата програма е насоче-

на не само към безработни, но и 
към работещи. Тоест всеки над 
18-годишна възраст, който не 
страда от психически или фи-
зически заболявания и не е ос-
ъждан, може да кандидатства за 
доброволец. Като за работещи-
те условието е да предоставят 
писмено съгласие от работода-
теля, че тогава, когато бъдат из-
викани, те ще бъдат освободени 
от работа. Времето, през което 
доброволецът не е на служебно-
то си място, му се води за стаж, 
през това време работодателят 
обаче не му заплаща. Вместо 
това държавата му изплаща 
200% от минималната часова 
работна заплата за страната.  

еМИЛИЯ Георгиева

Възможно е да има и 
нови развития около смя-
ната на сградите на ви-
динските училища ПМГ 
„Екзарх Антим I” (Матема-
тическата”) и ОУ „Св. Кли-
мент Охридски” („Четвър-
тото”). Вече двете школа 
са в новите си домове и 

учениците се трудят върху 
уроците. Съдебната битка 
обаче срещу решението за 
смяната на ОбС – Видин и 
срещу допускането на не-
говото предварително из-
пълнение продължава. 

В началото на септем-
ври Видинският админи-

стративен съд остави без 
разглеждане жалбите, по-
дадени от тогавашната ди-
ректорка на „Чевтъртото” 
Таня Станчева. Мотивите 
са, че по двете заведени от 
нея административни дела 
(№ 208 и № 221) „жалбо-
подателката няма правен 
интерес” да обжалва както 
Решението на Общински 
съвет – Видин, така и до-
пуснатото му предвари-
телно изпълнение. Затова 
бяха прекратени производ-
ствата.

Таня Станчева е об-
жалвала пред по-висшата 

съдебна инстанция – ВАС, 
решението на Видинския 
административен съд за 
оставяне в сила на до-
пуснатото предварително 
изпълнение на смяната 
на училищните сгради, а 
самото решение на ОбС – 
Видин не е обжалвано. 

Вчера (25 септември) 
Върховният администра-
тивен съд върна обжал-
ваното дело за ново про-
изнасяне по същество от 
същия съдебен състав на 
Видинския администрати-
вен съд, който да преце-
ни законосъобразно ли е 

допуснато предварително 
изпълнение на Решение 
№ 119 на ОбС - Видин, с 
което рокадата стана факт. 
Ако съдът отмени обжал-
ваното разпореждане, той 
ще  реши въпроса по съ-
щество. Така че ако пред-
варителното изпълнение 
бъде отменено, трябва да 
се възстановява положе-
нието, съществувало пре-
ди изпълнението.

Може би това ще даде 
урок на общинските съ-
ветници в цялата област, 
които от години налагат 
практиката с лека ръка да 

приемат предварително 
изпълнение на своите ре-
шения, въпреки че в зако-
на е записано, че това се 
прави най-вече „за да се 
осигури животът или здра-
вето на гражданите, да се 
защитят особено важни 
държавни или обществени 
интереси”.

Каквото и да определи 
съдът, актът му подлежи 
на обжалване. А и ОбС 
може отново да гласува 
смяната на сградите. Така 
че учебният процес на 
двете училища трудно ще 
бъде прекъснат.

Вчера в община Чупрене се напра-
виха първи копки по три проекта по 
Програмата за развитие на селските 
райони. Гости на събитието бяха  НП 
Сионии и областният управител на 
Видин Цветан Асенов.
Подробности четете в следващия брой

кървава драма се е разиграла в с. 
Горни Лом, община чупрене през 
нощта на 20 срещу 21 септември 

В петък сутринта в 
дома си мъртъв е наме-
рен 61-годишният бивш 
белоградчишки полицай 
Личко А., съобщават от 
ОД на МВР във Видин. От 
полицейския бюлетин ста-
ва ясно още, че след из-
вършване на аутопсия на 
трупа на възрастния мъж 
е установено, че той е по-
чинал след нанесена му 
средна телесна повреда. 
След проведени процесу-
ално-следствени дейст-
вия е установено, че Личко 
е бил пребит до смърт от 
собствения си син Георги 
А., на 32 години. 

По случая в РУП – Бе-
лоградчик е образувано 
досъдебно производство. 
С постановление на Ок-
ръжна прокуратура – Ви-
дин отцеубиецът е задър-
жан за срок до 72 часа в 
Областно звено „Изпъл-
нение на наказанията” – 

Видин.
За в. „НИЕ” кметът 

на Горни Лом Илия Ми-
хайлов каза, че Личко и 
Георги не са влизали в 
дрязги със своите съсе-
ляни. И двамата мъже 
са били безработни, като 
Георги е живеел в селото 
едва от около година. „До-
сега не съм имал пробле-
ми с тях”, категоричен бе 
той. Михайлов определи 
случилото се като „пиян-
ски скандал” и посочи, че 
баща и син доста често са 
си попийвали. 

Вероятно след запой 
е възникнал и скандал, 
прерастнал в побой. През 
нощта Личко се е почувст-
вал зле, викана е линей-
ка, но възрастният човек 
отказва да бъде закаран 
в болница, а сутринта е 
намерен издъхнал в лег-
лото си. 

еМИЛИЯ Георгиева

Може да се срутят два от куполите  на 
втория по големина храм в България 

Църквата „Св. Дими-
трий Солунски” във Ви-
дин, се руши. Катедрал-
ният храм на видинския 
митрополит*, който е 
по големина след кате-
дралния храм-паметник 
на българския патриарх 
„Свети Александър Нев-
ски”, става опасен. Общо 
напукани са шест от де-
ветте купола и има ве-
роятност от срутване на 
поне на два от тях, пре-
дупреди с тревога архи-
мандрит Поликарп, пред-
седател на църковното 
настоятелство на храма 
и протосингел на Видин-
ската Света митрополия 
(виж снимката). 

Храмът „Св. Дими-

тър”, един от символите 
на Видин и паметник на 
културата с национално 
значение, е строен пре-
ди близо 120 години и за 
това време не му е пра-
вен нито верднъж осно-
вен ремонт. Течовете от 
покрива са многобройни 
и затова се налагаше 
реставрация на зографи-
саните  стени. Най-тежко 
обаче са засегнати два 
от куполите, където са 
зейнали огромни фуги и 
цепнатините се виждат 
с просто око отвътре в 
храма (виж снимката на 
стр.4). Поради реална-
та опасност от срутване 
дори била обсъждана 
възможността „Св. Ди-

митър” да бъде 
затворен за дос-
тъп на поклонни-
ци и туристи, но 
в крайна сметка 
е решено да се 
ограничат със 
сигнална лента 
опасните места, 
допълва архи-
мандрит Поли-
карп.

Експерти са 
установили кон-
с т р у к т и в н и т е 
нарушения още 
преди 3 годи-
ни. Видинската 
митрополия е 
търсила помощ 
от Министерство на кул-
турата, но и тогава, и 
сега пари за цялостен 
ремонт няма. В момента 
се търсят средства поне 
за временно укрепване 
преди да бъде извършен 
цялостен ремонт. 

Освен ограждане на 
опасното място в църк-

вата ще бъдат поставени 
предупредителни надпи-
си. С отпуснатите 15 000 
лв. от Дирекция по веро-
изповеданията към МС 
ще се проектира скеле, 
което да поеме тоновете 
строителен материал, ко-
ито биха паднали от 18 м 

* Наименованието катедрала или по-точно 
катедрален храм или катедрална църква (на ла-
тински: Ecclesia cathedralis ) произлиза от дума-
та катедра (на гръцки: καθέδρα - кресло, трон, се-
далище), тъй като това е църквата, в която се 
помещава седалището (катедрата) на епископа, 
който се грижи за съответната епархия.
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височина при евенту-
ален инцидент, казва 
още отец Поликарп. 
Пълният ремонт на 
конструкцията на 
сградата обаче би 
струвал няколко ми-
лиона, които в момен-
та няма откъде да се 
намерят. По думите 
на председателя на 
църковното настоя-
телство документите 
за цялостен ремонт 
ще бъдат подготвени 
не по-рано от проле-
тта на 2013 г. Дори 
се обмисля създава-
нето на инициативен 
комитет за набиране 
на средства за спася-
ването на храма, така 
както преди повече от 
век видинлии са отде-
ляли от средствата си 
за построяването му.

След като кме-

тът на Видин Герго 
Гергов е уведомен 
за положението, 
е издал заповед 

за ограничаване на 
достъпа до опасното 
място. Назначена е 
специална комисия 
от Общината, която е 
извършила проверка 
на конструкциите на 
храма и се очаква в 
близките дни да из-
лезе със съответните 
предписания, съоб-
щиха от кметската 
администрация. Спо-
ред предварителните 
наблюдения в югоза-
падната част на зала-
та в храма има много 
сериозна опасност от 
срутване. По думите 
на инженер конструк-
тор Румен Рашков „в 
момента състоянието 
на двата опасни купо-
ла е предаварийно”. 

Наградено 
видинско училище

Събрал съм в книжка най-важното за Пазвантоглу

За Деня на 
европейските езици

Храмът „Св.Димитър” се руши опасно

Проект „Искам да ти 
разкажа приказка ...”, ре-
ализиран от екип ученици 
и учители в Професио-
нална гимназия „Проф. 
д-р Асен Златаров” – Ви-
дин,  на 20-ти септември 
получи най-голямата на-
града на Центъра за раз-
витие на човешките ре-
сурси - знак за цялостно 
качествено изпълнение 
на проект!

Проектът е осъщест-
вен през периода 2009 
– 2011-та година и е  фи-
нансиран от Европейска-
та комисия по Програма 

„Учене през целия живот”. 
В проекта участват екипи 
от 6 училища в Гърция, 
България, Турция, Полша 
и Румъния (2 училища). 
Независими оценители 
дадоха на видинската 
професионална гимназия 
максимална оценка за по-
стигнати качествени и ко-
личествени показатели, с 
което проектът й зае пър-
во място между награде-
ните общо 27 проекта от 
цялата страна.  

ели Цветанова,
училищен коорди-

натор на проекта

Регионална библио-
тека „Михалаки Георги-
ев” отбележи за пореден 
път Деня на европейски-
те езици. Вчера, 26 сеп-
тември, в отдел “Чуждое-
зикова читалня” ученици 
от пети и шести клас на 
СОУ “П. Р. Славейков” 
показаха своите знания 
по водещите езици на 

Европейския съюз. 
Отдел “Чуждоезико-

ва читалня” е обособен 
през 2002 г. след даре-
ния от Британския съ-
вет, Френския културен 
институт, Гьоте институт 
и др. Фондът на отдела, 
който надхвърля 4000 
тома, съдържа книги  и 
периодични издания.

Гийом Антоан Оливие: „Пазван Оглу съче-
тавал в себе си рядка енергия с много голяма 
природна дарба.  Малко поевропейченият об-
лик на Видин, повишената отбранителна спо-
собност, откриването на нови улици, изграж-
дането на много монументални сгради, между 
които Пазван-Оглу-Джамия с медресе и библио-
тека, както и споменатите вече хуманни начи-
нания в града са всички негова заслуга”.

Из книгата на Невен Илиев „Османската им-
перия, Видин и Осман Пазвантоглу”, стр. 32

казва пред в. „НИе” Невен Илиев, уредник в отдел  „История на 
България XV – XIX в.” в регионален исторически музей – Видин

„НИЕ”: Господин 
Илиев, неотдавна изле-
зе Вашата книга за една 
видна личност за нашия 
град - Осман Пазван-
тоглу. Какво Ви насочи 
точно към тази тема-
тика?

Невен Илиев: Как 
да го кажа най-точно? От 
тогава, когато бях малко 
момче, та до наши дни 
съм слушал какво ли не за 
Осман Пазвантоглу. С те-
чение на времето, когато 
се приближавам до т.нар. 
„трета възраст”, установих, 
че съм изчел почти всичко 
най-важно за него. Някъде 
около половината от книж-
ката излезе във в-к „Се-
верозападен календар”. 
В тази връзка ми се иска 
да благодаря на моя при-
ятел от Великотърновския 
университет - доц. Пламен 
Павлов, който прочете 
един-два броя от вестника 
и ми каза: „Ама какво още 
чакаш? Та това е готово за 
печат!” След това трябва 
да благодаря и на него, и 
на Емил Андреев, които се 
съгласиха да напишат по 
един предговор към книж-
ката (ако да бях враг на са-
мия себе си, щях да пиша 

някъде, че: „Най-хубавото 
в книжката са предговори-
те”). Пък и в крайна сметка 
от 50 години живея точно 
срещу гроба (който е мес-
тен от първоначалното си 
място) на Осман Пазван-
тоглу. Е, да кажа, че той 
е бил от „нашата” махала, 
би било нахално. Но, ако 
кажа, че ние сме от „него-
вата” махала - това вече е 
приемливо, нали?

„НИЕ” Постара-
ли сте се да съберете 
най-важното за Пазван-
тоглу в малък обем. Не 
Ви ли е минавало през 
ум, че с притежавана-
та информация може-
хте да напишете нещо 
значително по-голямо 
като обем за него?

Илиев: Да! Но издава-
нето на една книга от 300-
400 страници би излязло 
твърде скъпо удоволствие 
и с цена, която би отказала 
„по-голямата половина” от 
читателите й. На практика 
ще излезе, че такава кни-
га ще бъде прочетена от 
200-300 души, а това, поне 
според мен, обезсмисля 
написването й. Защото 
каква ще е ползата от 400-
500 бележки под линия, 

които ще бъдат погледна-
ти единствено от специа-
листите? И от „вкарването 
в употреба” на имената на 
50-60 души от епохата на 
Пазвантоглу? Та имената 
им са добре известни на 
специалистите и на тези, 
които имат подчертан ин-
терес към нея! Останали-
те ще ги видят и просто ще 
ги забравят в момента, в 
който затворят страница 
с такива имена. Поне аз 
така си мисля - възможно 
е и да греша...

„НИЕ”: Все пак, какви 
са, според Вас, колкото 
и да сте скромен, при-
носните Ви моменти?

Илиев: Все пак, наис-
тина ме затруднявате. В 
нашите среди не е прието 
човек сам да се хвали с 
това, което е направил (в 
пряка връзка със смърт-
ността в „онази махала”)... 
Но Ви познавам като упо-
рита медия, която ще 
„джуга” докрай, за да из-
копчи това, което й тряб-
ва. За да спестя време на 
читателите на „НИЕ”, а и 
на себе си, ще отговоря 
сравнително бързо. В сби-
та форма съм събрал най-
важното за дейността на 
Пазвантоглу, събрал съм 
голяма част от легендите 
за него „на куп”, в книж-
ката може да се намери 
преводът на надписите от 
джамията, библиотеката 
и гроба на Осман Пазван-
тоглу (на читателя не е 
нужно да ги помни - дълги 
са, но поне ще знае къде 
да ги намери), смятам, че 

успешно съм тръгнал да 
се боря срещу легенди-
те за „християнството” на 
Пазвантоглу (имам пред-
вид „Кръстатата казарма” 
и прословутите „сърца” 
над джамията и библиоте-
ката му). Тук е мястото да 
изкажа сърдечната си бла-
годарност на моя учител, 
колега и приятел профе-
сор Емил Боев, който бе 
така добър да ми изпрати 
свои материали на турски 
език за Осман Пазвантоглу 
и да ме подкрепи както по 
въпроса за „сърцата”, така 
и по отношение на фами-
лията „Пасбан/Паспан/
Пазвант” („оглу” е равно на 
„син на” и на персийската 
дума „заде” (= „син”). Дал 
съм и значението на из-
вестните ми имена от се-
мейството му, та даже и в 
превод... Какво повече да 
кажа?

„НИЕ”: Нещичко, ко-
ето все пак искате да 
скриете от читатели-
те на вестника? 

Илиев: Ей, това жур-
налистите сте си „напаст 
Божия”! В книжката си 
съм признал, че надали 
някой ще напише за него 
нещо по-добро от акаде-
мик Вера Мутафчиева. И 
аз нямам подобни претен-
ции (опазил ме Бог!). Е, 
хайде, като „последен коз 
от ръкава” ще извадя под-
борката си от пътешест-
веници за Пазвантоглу. Те 
се цитират много често, но 
колцина са имали възмож-
ност да ги четат? А в тях 
има и много точни наблю-

дения както за епохата на 
Осман Пазвантоглу, така 
и за самия него - един от 
тях дава невероятно точен 
психологически портрет на 
видинския владетел (виж 
карето). Но да не прекаля-

вам с търпението на чита-
телите!

„НИЕ”: В заключе-
НИЕ?

Илиев: Най-добри по-
желания за читателите и 
екипа на вестник „НИЕ”! 
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Плоча на славата на „Минерал” – Сланотрън

Видинска гордост

рополит Кирил – 1837 – 
1914 г.

След изваждането 
на честното тяло на мит-
рополит Кирил от гроб-
ницата, намираща се до 
стените на катедралния 
храм „Св. вмчк Димитър 
Солунски“ във Видин, тя-
лото му бе положено по 
надлежния ред и канон в 
специално изработена за 
тази цел мощехранител-
ница в храма.

При откриването на 
гроба на обичания от 
всички Видински митро-
полит Кирил бе устано-
вено и това е видимо за 
поклонниците и благо-
честивите християни от 
Видин, че двете му ръце, 
с които е принасял без-
кръвната жертва – Тялото 
и Кръвта на Господ Иисус 
Христос и е благославял 
людете са нетленни.

Тялото на митро-

полит Кирил е стояло в 
гроба 98 години и с из-
важдането му се отда-
ва заслужената почит и 
достойно поклонение за 
великите и трайни дела, 
които е показал в полза 
на Църквата Христова, 
за спасението на хора-
та и за извисяването на 
Христовите добродетели 
в света.

С този достоен акт на 
изваждането му от гроба 
и поставянето на тялото 
му за поклонение, Видин-
ската епархийска църква 
показва желанието си да 
открие светлите личности 
от своята история, насто-
ящи и бъдещи молитвени 
закрилници и покровите-
ли, да ги покаже на сво-
ите верни чеда, както и 
да открие на благодатни-
те свои мъже любовта и 
преклонението на хората 
към тях.

Архимандрит 
Поликарп

Кратко житиеописание на митрополит Кирил ВидинскиТялото на Видинския 
митрополит Кирил ...

Борис Недялков и 
Деян Георгиев са 
с по два златни и 

два други медала от 
Държавния инди-
видуален шампи-
онат по кану-каяк 
за мъже и жени в 

Пловдив

Видинлията Борис 
Недялков спечели четири 
медала от завършилия 
шампионат по кану-каяк 
за мъже и жени в Пловдив.  
През 2012 година Борис, 
който от тази година е сту-
дент в София, премина в 
състава на „Левски” - Со-
фия във възрастова група 
мъже, въпреки че досега 
и като юноша също се е 
състезавал при мъжете. 

Два златни медала спе-
чели Борис Недялков в 
каяк двуместен на дис-
циплините 1000 и 500 
метра. В тандем с Лю-
бомир Тодоров двамата 
се наложиха и в двете 
дисциплини. На олим-
пийската дистанция от 
1000 метра  те срещ-
наха сериозна съпроти-
ва от двойката каяк на 
„Локомотив” - Русе. В 
нея бе и единственият 
представител на Бъл-
гария на Олимпийските 
игри в Лондон в каяка 
- Мирослав Кирчев, а 
негов партньор в лод-
ката е участникът  на 
Олимпийските игри в Ати-

на Иван Христов. Въпре-
ки силната конкуренция 

двойката на Борис и Любо 
спечели гонката с 44 сто-

тни от секундата. 
Втория златен 

медал Боби и Любо 
взеха на дисци-
плината 500 метра 
каяк двуместен. 
Двамата спечелиха 
състезанието без 
конкуренция със 
секунда пред сво-
ите съперници от  
„Дунав” - Русе. На 
класическата дис-
циплина на каяк 
едноместен 1000 
метра Борис за-
върши трети и взе 
бронзовото отли-
чие, като пред него 
са Мирослав Кир-

чев и Борислав Чаушев 

През 2012 година Борис Недялков участва в Европейското 
първенство по кану-каяк в Португалия за младежи, където в 
четириместен каяк 1000 метра се класира на 10-то място 

от  „Дунав”. Четвъртият 
медал на Боби е от мара-
тонската дисциплина каяк 
едноместен 5000 метра. 
На нея отново първи ста-
на русенският състезател 
Мирослав Кирчев, а втори  
-  съотборникът на Боби от 
„Левски” Любо Тодоров. 

В състава на „Левски” 
- София успешно се със-
тезава и друг видинлия – 
Деян Георгиев, син на Ис-
крен Георгиев, треньор на 
клуб „Бдин 77”. Деян взе 
два златни, сребърен и 
бронзов медал от първен-
ството в Пловдив. Така 
повече от 50 процента от 
спечелените медали на 
столичния клуб „Левски” 
извоюваха двамата ви-
динлии Деян и Борис.

МИрОСЛАВ 
Петров

Светското име на мит-
рополит Кирил е Коста 
Стоичков. Той е роден на 
15 юли 1832/7 г. в Беркови-
ца. Останал съвсем малък 
сирак, той постъпва като 
послушник в Чипровския 
манастир. През 1857 г. е 
постриган в монашество с 
името Кирил, а скоро след 
това е ръкоположен и в йе-

родяконски чин. През 1858 
г. заминава за гр. Сремски-
Карловци, Австро-Унгария, 
където четири години при-
лежно учи в местната сръб-
ска духовна семинария. 
Завръщайки се в родината, 
едва стъпил на родна земя 
в гр. Видин, под давление 
на тогавашния гръцки Ви-
дински митрополит Паис-
ий, който предварително 
бил информиран за не-
говото пристигане, той е 
арестуван от турските вла-
сти, които откриват в него 
книга, описваща историята 
за царуването на българ-
ския цар Йоан-Асен Втори. 
След необосновани обви-
нения и фиктивен процес 
в Цариград младият инок е 
осъден на заточение и е из-
пратен в Сивас, Мала Азия. 
Бидейки освободен през 
1866 г., той се установява в 
Тулча, където до 1870 г. ра-
боти като учител, а заедно 
с това служи и като дякон 
в тамошната църква. През 
1870 г. е ръкоположен за 
йеромонах, а скоро е въз-
веден и в архимандритско 

достойнство и назначен за 
председател на българска-
та църковна община в град 
Силистра.

Новоизбраният Българ-
ски екзарх Антим I и Светия 
Синод го повикват в Цари-
град и през 1872 г. в българ-
ския храм “Св. Стефан” той 
е хиротонисан в епископски 
сан с титлата “Белоград-
чишки” от Екзарх Антим I 
и е назначен за екзархий-
ски викарий във Видинска 
епархия, където остава 
до 1874 година. От края 
на същата година епископ 
Кирил е управляващ Скоп-
ска епархия, а на 23 юли 
1875 г. е избран за Скопски 
митрополит. След започ-
ването на Руско-турската 
освободителна война, през 
1877 г. митрополит Кирил е 
принуден да напусне Ско-
пие, като първоначално се 
установява в Цариград, а 
след това в София, където 
е „митрополит на разполо-
жение” на Св. Синод.

От 1887 г., след отстра-
няването на Софийския 
митрополит Мелетий, той 

е управляващ Софийска 
епархия, а след смъртта 
на Видинския митрополит 
и бивш екзарх Антим от 
края на 1888 г. е управля-
ващ Видинска епархия, а 
на 21 март 1891 г. е избран 
за Видински митрополит. В 
своята нова богодарувана 
епархия митрополит Кирил 
има възможността да изяви 
целия свой потенциал, като 
доразвива започнатото от 
екзарх Антим и същевре-
менно обновява клира и 
възобновява храмостро-
ителството. Всеизвестна 
е неговата строгост към 
подчинените му свещено-
служители, от които изис-
ква достойно поведение и 
изряден външен вид. През 
1902 г. той става и един от 
основните дарители за по-
строяването на сградите на 
Софийската духовна семи-
нария, като дарява 50 000 
златни лева.

Почива на 21 май 1914 
г. в гр. Видин. Погребан е до 
стените на видинския кате-
дрален храм „Св. Димитрий 
Солунски”.

През април 2013 г. се на-
вършват точно 40 години от 
финалната среща на селско-
то републиканско първен-
ство по футбол, в която един 
срещу друг се изправят „Ми-
нерал” – Сланотрън и тим 
на сливенското село Конево, 
след който сланотрънският 
отбор става републикански 
вицешампион. Във връзка 
с тази дата ще бъде откри-
та паметна плоча, която ще 
припомня за този и за други 
успехи на „Минерал”, както 
и за хората, направили въз-
можно те да се случат.

Инициатори на идеята 
са кметът на Сланотрън Ве-
нелин Павлов и Величко Ки-
рилов, общински съветник, 
общественик и бивш футбо-
лист в отбора на „Минерал” 
– Сланотрън. Намерението 
им вече среща подкрепата 

на Асоциацията на футбо-
листите в България в лице-
то на Георги Бойчев, неин 
изпълнителен директор, и 
на кмета на община Видин 
Герго Гергов и председате-
ля на ОбС – Видин Пламен 
Трифонов. 

Идеята е плочата да 
бъде разположена в гра-
динката пред училището в 
Сланотрън. В края на мина-
лата седмица тези планове 
са обсъдени на общоселско 
събрание. На него е излъчен 
Инициативен комитет, който 
да работи за реализиране 
на идеята. За негов предсе-
дател единодушно е избран 
Величко Кирилов. 

На общоселската среща 
е решено още освен памет-
ната плоча да бъде напра-
вена витрина, в която да 
бъдат изложени имената на 

всички, участвали в отбора 
през годините. Причината да 
се вземе това решение е, че 
допринеслите за успехите 
на сланотрънския футбол 
са много и на самата плоча 
няма да има място да се 
изпишат имената на всички. 
Освен това ще се направи 
музеен кът, чиято експози-
ция ще бъде оформена от 
запазени от семействата на 
футболисти предмети, свър-
зани с отбора (медали, купи, 
топки, футболни обувки, еки-
пи, снимки и други реликви). 
А историята на „Минерал” 
– Сланотрън ще бъде пред-
ставена в една книжка, коя-
то ще се издаде във връзка с 
откриването на паметника. 

Това откриване, пред-
виждат от Инициативния 
комитет, ще се случи след-
ващата пролет и ще бъде 

голям общоселски празник, 
на който ще бъдат поканени 
гости от околните села, както 
и всички, свързани с футбо-
ла в селото, ще има танцови 
състави, хорове, оркестри. 
Накратко – предвижда се 
един грандиозен празник. 
Ако средствата, които се оч-
аква да отпуснат Български 
футболен съюз и Асоциаци-
ята на футболистите в Бъл-
гария не достигнат, е решено 
да се обиколи всяка къща в 
Сланотрън и всеки, според 
възможностите му, да бъде 
помолен да помогне за по-
добаващото организиране 
на този празник.

Може би по-младите 
жители на областта никога 
не са чували за „Минерал” 
– Сланотрън, нито пък зна-
ят, че е имало такова нещо 
като селско републиканско 

първенство, но мнозина 
други много добре помнят 
постиженията на този отбор. 
Футболният тим на Слано-
трън има изключително го-
леми успехи. „Преди години 
гордостта на селото бяха 
минералната вода, духовата 
музика и футболът”, напом-
ня Величко Кирилов. Той 
си спомня за онези „златни 
години”, когато сланотрън-
ският отбор в продължение 
на едно десетилетие (1970 – 
1980 г.) играе в силната зона 
„Мизия” редом с тимове на 
Троян, Ловеч, Видин... „Едно 
селце със 180 къщи поддър-
жаше 10 години отбор в тази 
зона. През всичките тези го-
дини „Минерал” - Сланотрън 
беше многократен окръжен 
първенец. Вицешампион е 
на републиканското първен-
ство и става републикански 

селски шампион. Успехи, 
успехи!”, не скрива Кирилов 
гордостта си от прославата 
на отбора от крайдунавското 
видинско село. 

Той с радост подчерта-
ва, че Герго Гергов и Пламен 
Трифонов не само подкре-
пят, но и приветстват идеята 
за изграждането на паметна 
плоча и ще съдействат с 
всички сили тя да се реа-
лизира. „В един тежък мо-
мент, когато няма футбол 
в Сланотрън, тази паметна 
плоча може да вдъхне вяра 
на младите”, вярва Кирилов, 
чиято надежда е плочата не 
само да остане да припомня 
на бъдещите поколения за 
славата на „Минерал”, но и 
да подбуди младите да се 
продължи традициите на 
сланотрънския футбол.
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Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 63 (до училище европа)
тел. 0889 868 009, 0896 874 134;

e-mail: nelian_invest1@abv.bg]; www.ni.portalimoti.com

Изкупуване на земеделски земи и гори

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

Зав. редакция: 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.............................................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 ...............................35 000 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....................................................38 000 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.
78 кв.м....”Крум Бъчваров”, панел, ет. 4...........................................................42 000 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...............55 000 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...............85 000 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

w

еДНОСтАЙНИ:
ж.к. „Крум Бъчваров” – панел,41 кв.м., ет.7/7, след ремонт - 25 000 лв.
ж.к. „Панония”- панел, 41 кв.м., след ремонт - 20 000 лв.
ДВУСтАЙНИ:
ж.к. „Бонония”- панел, 58 кв.м., ет.5/7, след част. ремонт - 32 000 лв.
ж.к. „Крум Бъчваров”- панел, 58 кв.м., ет.5/6 - 32 000 лв.
ж.к. „Гео Милев”- панел, 64 кв.м., ет.6/7 - 27 000 лв.
ж.к. „П. Каравелов” – панел, 64 кв.м., ет.2/7, лукс - 41 500 лв. 
ж.к. „Химик” – тухла, 70 кв.м.,ет. 3/6, гараж, с обзавеждане - 49 000 лв.
ж.к. „Ал.Стамболийски” – тухла, 72 кв.м., ет. 5/5, с обзав. - 40 000 лв.
ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ:
ж.к. „П. Каравелов” – панел, 78 кв.м., ет.7/8 - 37 000 лв.
ж.к. „Бонония” - панел, 78 кв.м., ет.5/7, парно, климатик, обзав. - 42  000 лв.
ж.к. „Христо Ботев” - тухла, 90 кв.м., ет.2/5, гараж, таванска - 75 000 лв.
ж.к. „Звездите”- тухла, 90 кв.м., ет.2/5 - 75 000 лв.
ж.к. „Панония”- панел,78 кв.м. - 30 000 лв.
ж.к. „Бенковски”- тухла,105 кв.м., таванска18 кв.м., кредит - 63 000 лв.
ж.к. „Кокиче”- тухла,100 кв.м., след ремонт, лок. парно, климатик - 56 000 лв.
ДРУГИ:
Двуетажна сам.къща във Видин, напълно обзаведена -130 000 лв.
Самостоятелна къща във Видин - 80 000 лв.
УПИ във Видин - Ц.Г.Ч, 280 кв.м. - 36 000 лв.
Под наем - тристаен, тухлен в кв. “Калето”, лукс - 500 лв.

Продавам ниви в земли-
щето на с. Цар Шишмано-

во с площ 25 дка; 
тел.: 0876 149 150

бр. 71   четвъртък - неделя 27 - 30 септември 2012 г. 

ПрОДАВА 
ИМОтИ

Продавам тристаен ту-
хлен 102 кв. м в центъра; 
тел.: 0895 735 755

Продавам къща до По-
ликлиниката и парцел в к-с 
“Бонония”; тел.: 0886 562 
611, 0885 848 754

Продавам многостаен 
с гараж в к-с “Крум Бъчва-
ров”, на “Ташкюприя”, в кв. 
“Калето”; двустаен 90 кв.м 
до “Кръстата казарма” в кв. 
“Калето”; тел.: 0878 620 610, 
0887 471 218

Продавам изгодно трис-
таен тухлен, с таванска и 
мазе, до градскта градина, 
кв. “Калето”, центъра, к-с 
“Плиска”; тристаен панел до 
кино “Никра и на ул. “Широ-
ка; тел.: 600 990, 0889 358 
153, 0896 633 320

Продавам гараж в кв. 
“Калето”, Перла 1; тел.: 0888 
039 051

Продавам дворно място 
1350 кв.м с две къщи, гараж, 
баня, селскостопански по-
сройки, на 27 км от Видин, 
изгодно; тел.: 0887 624 442

Продавам двустайно 

тухлено жилище в центъра, 
аптека №1, от собственик; 
тел.: 094/601 136

Продавам двустаен па-
нелен в к-с “Вида”, бл. 3, 
среден апартамент; тел.: 
0888 773 407

Продавам къща в с. По-
крайна; тел.: 0897 623 251

Продавам панелни гар-
сониери в к-с „Панония”, 
„Гео Милев”, „Крум Бъчва-
ров” и тухлени - до Пазара 
и в кв. „Калето”; тел.: 0896 
659 632

Продавам къща в идеа-
лен център и етаж от къща 
за 50 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899  945 344

Продавам панелна и ту-
хлена гарсониера, двустаен 
и тристаен с гараж; тел.: 094/ 
600 481, 0899 823 840

Продавам гарсониери 
до Пазара, в кв. “Калето”, к-с 
“Химик”, “Крум Бъчваров”, 
“Гео Милев” и двустаен - 25 
000 лв; тел.: 606 122, 0878 
620 610, 0897 828 008

Продавам в гр. Брего-
во двуетажна къща - 300 
кв.м застроена площ, с три 
плочи, обзаведена, с гараж, 
двор 2 дка, без посредник, 
цена като за региона; тел.: 
0886 575 946

Продавам на ул. „Ши-
рока” ремонтиран двустаен, 
с климатици – 28 000 лв. и 
гарсониера – 15 000 лв.; 
тел.: 0878 334 034, 0899  
945 344

Продавам двустаен па-
нелен в к-с „Крум Бъчваров” 
– 23 000 лв., в к-с „Гео Ми-
лев”, „Бонония”, „Панония” 
и тристайни панелни в к-с 
„Крум Бъчваров”, „Бонония” 
и „Гео Милев”; тел.: 0896 
659 632

Продавам масивна дву-
етажна къща, с лятна кухня, 
двор 800 кв.м в с. Слано-
трън, Видинско, цена по 
споразумение, тел.: 0896 
467 204, 0895 291 017

Продавам двустайни 
тухлени в к-с „Химик”, „Бо-
нония”, „Съединение” и кв. 
„Калето” и тристайни тухле-
ни в к-с „Хр. Ботев”, „Боно-
ния”, кв. „Калето”; тел.: 0896 
659 632

Продавам лицензира-
на и напълно оборудвана 
фурна във Видин; тел.: 0885 
510 054

Продавам в идеален 
център луксозни двуста-
ен и тристаен, 60 000 лв.; 
тел.: 0878 334 034, 0899  
945 344

Продавам самостоя-
телна къща и етаж от къща; 
тел.: 0896 659 632

Продавам/Заменям дву-
стаен  в к-с „Крум Бъчваров”, 
бл. 15, вх. Б, ет. 4 за триста-
ен апартамент с доплащане; 
тел.: 0878 900 282, 0878 
900 290

Продавам изгодно къща 
в с. Медовница, Видинско; 
тел.: 0888 772 929

Продавам в кв. „Кале-
то” двустаен тухлен, след 
ремонт, с 2 бр. климати-
ци, 30 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899  945 344

Продавам двустаен ту-
хлен в кв. “Калето”, ет. 2 - 41 
000 лв., двустаен тухлен в 
к-с “Химик” - 32 000 лв. и в 
к-с “Васил Левски” - 15 000 
лв., панелни в к-с “Крум Бъч-
варов”, “Мико Нинов” и “Гео 
Милев”; тел.: 600 990, 0889 

358 153, 0896 633 320
Продавам къща 68 кв.м, 

с двор 1320 кв.м, в центъра 
на с. Слана бара (с асфал-
тов път); тел.: 0889 369 481

Продавам двустаен с 
разширение, ет. 2, ремон-
тиран, цялостно обзавеж-
дане, с климатик, 36 000 
лв.; тел.: 0878 334 034, 0899  
945 344

Продавам тристаен в кв. 
“Калето”, ет.3 - 45 000 лв., 
двустаен тухлен, 70 кв.м, 
ет.2 в кв. “Калето” - 42 000 
лв., тристаен до Енергото; 
тел.: 606 122, 0897 828 008, 
0878 620 610

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

Продавам в кв. „Кале-
то” двустаен – 70 кв. м, 
ет. 2, с таванска и мазе, с 
изглед към Градската гра-
дина, 42 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899  945 344

Продавам парцел в ре-
гулация на с. Новоселци, 
800 кв.м, с масивна къща, 
сервизно помещение, вода, 
ток, цена по споразумение; 
тел.: 094/ 640 767

Продавам парцел в ра-
йона на с. Арчар, 1500 кв.м, 
с вила на два етажа, 1 дка 
лозе, овощна градина, ток, 
вода, цена по споразумение; 
тел.: 094/ 640 767

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

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 на с. Ака-
циево, без посредник; тел.: 
690 477, 0885 323 280

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

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

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

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

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

Продавам гарсониери 
в к-с “Химик”, “Плиска”, “Гео 
Милев”, “Панония”, “Крум 
Бъчваров” - от 14 до 20 000 
лв., етажи и самостоятелни 
къщи, търговски помеще-
ния; тел.: 600 990, 0889 358 
153, 0896 633 320

Продавам /Заменям 
втори етаж от къща в к-с 
„Плиска”, с гараж и 



Недвижими 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 
Посредничество, консултации, съдействие и ор-

ганизиране получаването на банкови кредити при 
сделки с недвижими имоти. Наеми и управление.

Гарсониери и боксониери
кв. “Калето”, 49 кв. м., тухла, ет. 5/5, изт. излож., обзаведен ................ 30 000 лв.
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, ново строителство ...................... 32 000 лв.
бл. „Чавдар”, 44 кв.м, ет.4, тухла. ........................................................... 35 000 лв.
Двустайни
ж.к. “Вида”, 60 кв.м., панел, ет. 8, до “Кауфланд“......22 000 лв.
ж.к. “Бенковски”, 65 кв.м., тухла, ет. 2......42 000 лв.
ул. “Дунавска”, 60 кв. м., тухла, ет. 2........39 000 лв.
бл. Яворов, 60 кв.м., панел, ет.5/8, след ремонт ...........35 000 лв.
ул. “Тодор Велков”, 55 кв. м., ет. 4/4, тухла, ново стр.....32 000 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. „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 .................. 22 000 евро
ж.к. „Съединение”,  58 кв.м, ет. 2, тухла, обзаведен, супер лукс ......... 45 000 лв.
бл. 120, 77 кв.м, ет. 3, тухла ................................................................... 37 800 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе. .......45 000 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, обзавед., спешно...65 000 лв.
ул. “Цар С. Велики”, 95 кв.м., ет 2, тухла, ново стр ... 40 000 евро
къщи, етажи от къщи и вилни имоти
Къща до Поликлиниката, 66 кв. м, двор 175 кв. м..........54 000 лв.
Къща до Поликлиниката, 50 кв. м, двор 175 кв. м, за ремонт..........40 000 лв.
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.
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  .................  80 000 лв.
Офис в ЦГЧ, 57 кв.м.........................................................60 000 лв.
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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

Д-р ВАЛерИ ФИЛИПОВ
Урология и хирургия

МБАЛ – СОФИЯМеД 
Урологично отделение

София, бул. “Г.М.Димитров“ 16
0888766163; 0895555759

Работи със Здравната каса, извършва 
ендоскопски операции, литотрипсия, от-
ворени урологични операции.

WWW.ZEMANT.EU,тел.: 094 600 045; 0877 856 111 

Северна Промишлена Зона - пътя за Ферибота

ДАВА ПОД НАеМ ПОМеЩеНИЯ 
ЗА МАГАЗИН, кАФе И СкЛАД

R СТОКИ ЗА ДВОРА И СТОПАНСТВОТО; 
R АГРОАПТЕКА ;
R РАБ. ОРГАНИ „LEMKEN“, „KVERNELAND“,„KUHN“,  

„OVERUM“, „RABE“, „BELLOTA“, „АГРОТЕХЧАСТ“ И ДР.;
R СЕРВИЗ И ПРОДАЖБА НА ГУМИ ЗА КАМИОНИ, ЛЕКИ 

АВТОМОБИЛИ И ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА;
R ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ – ИЗРАБОТКА НА МЯСТО;
R МАСЛА, ФИЛТРИ, РЕМЪЦИ, ЛАГЕРИ, АКУМУЛАТОРИ
ФИРМЕН МАГАЗИН „EINHELL“

Давам под наем обзаведен апартамент, три стаи и кухня в 
гр. София, жк “Овча купел” 1, след ремонт, до НБУ - 700 лв.

мазе, без посредник; тел.: 
0899 203 325

Продавам къща в иде-
ален център; тел.: 0878 334 
034, 0886 006 875

Продавам апартамент в 
широк център, тухла, гараж, 
ново строителство, в недо-
вършен вид – 40 000 лв.; 
тел.: 0885 916 227

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

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

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

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

кУПУВА ИМОтИ 

Изкупувам земеделска 
земя във видинска област 
- плащане веднага; тел.: 
600 990, 0889 358 153, 0896 
633 320

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

купувам гори и земе-
делски земи на изгодни 
цени, навсякъде и във всич-
ки райони и землища; тел.: 
606 122, 0897 828 008, 0878 
620 610

купувам парцел във Ви-
дин; тел.: 0896 659 631

купувам гараж в района 
на ул. „Княз Борис“ (кв. „Ка-
лето“); тел.: 0886 845 175

ДАВА ПОД НАеМ 

Давам под наем ресто-
рант “Колибите” до Коло-
друма; тел.: 0885 411 862 
- Борисов

Давам под наем обзаве-
ден апартамент - три стаи 
и кухня, след ремонт, в Со-
фия, ж.к “Овча купел” 1, до 
НБУ, 700 лв. наем; тел.: 0878 
864 985, 0899 864 954

Давам под наем обзаве-
дена тухлена гарсониера, в 
близост до училищата в кв. 
“Калето” - Видин; тел.: 0894 
884 259

Давам под наем тухле-
на гарсониера и двустаен 
тухлен апартамент; тел.: 
0896 659 632

Давам под наем обзаве-
дена гарсониера в к-с „Крум 
Бъчваров”, до училище “Лю-
бен Каравелов”; тел.: 0887 
780 575

Давам под наем офис 
на ул. „Княз Ал. Батенберг” 
№2, ет. 1; тел.: 0878 900 282, 
0878 900 290

Давам под наем две 
обзаведени стаи в к-с „Хи-
мик” за ученици; тел.: 0888 
776 438

Дава се оборудван рес-
торант без наем; тел.: 0888 
841 916

Давам под наем обза-
ведена гарсониера в бл. 
„Космос”, вх. Б; тел.: 094/640 
210

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

381 855
Давам под наем обзаве-

дени хол, кухня и сервизни 
помещения от двустаен 
апартамент; тел.: 094/991 
251, 0899 017 293

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

Давам под наем офиси в 
центъра; тел.: 0888 622 789

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

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

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам употребявана 
немска тестомесачка, 50 кг 
брашно, и везна - 10 кг; тел.: 
0885 535 817

Продавам оборудване 
за заведение, цена по дого-
варяне; тел.: 0897 441 707

Продавам машинно 
нарязан тютюн екстра ка-
чество - 30 лв./кг; тел.: 0897 
686 912

Продавам чисто нова 
блиндирана врата (кафя-
ва, 2/90/70, с шпионка и 
звънец, четири ключа); 
тел.: 0897 846 454

Продавам фургон и ко-
пачка; тел.: 0898 552 998

Продавам малки пра-
сета, отбити; тел.: 0896 672 
813

Продавам овощна гра-
дина 1 дка в регулацията 
на с. Покрайна; тел.: 0887 
514 347

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

Продавам ловна пушка 
надцевка „Силма”, легитим-
на, запазена, в комплект с 
принадлежности за почист-
ване и сейф за съхранение, 
бонус – патрондаш; тел.: 

0898 520 300
Продавам обзавеждане 

за спалня - 5-крилен гарде-
роб (2,60/2,30), спалня с ма-
трак (1,70/1,90), с две нощни 
шкафчета и тоалетка (1,30); 
тел.: 0898 510 395

Продавам дигитална 
камера; тел.: 0897 255 528

Продавам правотоков 
електрожен Кракра е500; 
тел.: 0896 340 0469

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, двигател 
3,2 кВт/ч, цена – по споразу-
мение; тел.: 0886 638 788

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

кУПУВА

купувам металорежещи 
машини, ел. телфери, кра-
нове и метални конструкции; 
тел.: 0878 444 224

купувам пет млечни 
кози; тел.: 0878 241 025

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 
235

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

рАБОтА

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518 

Заведение търси персо-
нал; тел.: 0878 418 404

търся продавач на вест-
ници; тел.: 094/606 347

Медицински работник 
търси работа – гледане на 
стари хора или деца, 24 часа 
без прекъсване, почистване 
на домове и офиси; тел.: 
0886 218 662, 0889 927 548

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.: 0897 
507 456

УСЛУГИ 

Организирам пътуване 
до Австрия с цел закупуване 
на коли и транспорт; тел.: 
0878 352 480, 0898 751 221

Изчукване на букви вър-
ху паметници; тел.: 0893 
875 973

Извършвам услуги с 
фадрома и багер; тел.: 0888 
841 916

Бърз кредит; тел.: 0895 
693 831 

ремонт на ВиК инстала-
ции; тел.: 0899 531 929, 0895 
098 228

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

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

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, 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

АВтОМОБИЛИ 

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

СеЛСкОСтОПАНСкА 
теХНИкА

Продавам мотоблок 
“Роджерини” - бензинов, 
четиритактов, 8,5 к.с, заедно 
с инвентар и ремарке, цена 
1800 лв.; тел.: 0888 545 312

Продавам спешно трак-
тор ЮМЗ, в отлично състоя-
ние; тел.: 0896 814 288

ДрУГИ

Намерена е дамска 
златна гривна пред гише в 
пощата. Загубилата я да се 
обади на тел.: 640 767 - Пе-
тко Кичашки

Вдовица търси мъж - 
вдовец, от 60 до 65 години, 
да не пие, за съжителство; 
тел.: 0897 378 263

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

Със своите над 
100 места рес-
торантът е под-
ходящ за балове, 
сватби, семейни 
тържества, го-
дишнини. Изискана-
та и уютна обста-
новка  провокира за 
частни партита, романтични вечери и 
други весели празници. Разнообразното 
меню предлага подбрани ястия, пригот-
вени с любов и висок професионализъм.

Осигурен е паркинг с охрана.  

тел. за резервации: 
094/ 690 990

от стр. 1w

Овен  Необходимо е да 
определите изключително точно в как-
во да вярвате и как да постигате мечти-
те и желанията си в бъдеще. Опитайте 
се да сте по-смели и дръзки в действи-
ята, но е наложително да не сте наив-
ни. Развивайте интуицията си.

азиатски скален питон.  
Основното меню на Нола 
са живите кокошки - на 
2-3 седмици лапва по 2-3 
бройки.  Отглежда я в спе-
циален терариум, който 
сам е направил - поддържа 
определена температура 
(28-32 градуса), влажност,  
светлина... Кротка е, спо-
койна. Свикнала е с хора. 
"По принцип тя не се дви-
жи, и в природата е така - 
питонът ловува от засада, 
убива плячката си чрез 
стискане като буквално 
я смазва като се навива 
около нея и стяга муску-
лите си. Може да погълне 

големи животни цели, за-
щото откача челюстите си 
една от друга.  Нагълтва 
жертвата и след това дъл-
го се крие някъде. После 
чака следващата си пляч-
ка. Продължителността на 
живота му е 40 - 50 годи-
ни. В повечето от време-
те си е в полусън и мър-
зелува. Нола, както всяко 
едно животно или човек, 
може да се уплаши от рез-
ки движения пред главата 
й, може да възприеме, че 
някой или нещо иска да 

я заплаши - тогава става 
агресивна, възможно е да 
ухапе в последствие да 
задуши, но до момента 
не се е случвало такова 
нещо"- разказва за нрави-
те на домашния си люби-
мец Николай.

Нола не е единстве-

ният къщен любимец на 
Николай, който твърди: 
„Падам си по екзотични 

животни”. Освен тигровия 
питон той отглежда и един 
царевичен смок,  (сега и 
той е изложен в МОЛ-а), 
рибки кардинали, една та-
рантула - чилийска роза. 
Грижи се също и за две 
фретки (декоративни по-
рове) - мъжки и женска, 
както и за ангорската кот-
ка Лъки. Фретките Съни 
и Жорко спят по 22 часа 
в денонощието, но когато 
са будни, първо търсят 
храна, ядат много и са 
страшно игриви - обичат 
да се забавляват така, че 
направо подивяват, кате-
рят се навсякъде и обръ-
щат къщата „нагоре с кра-

ката”, дори „крадат” вещи 
и ги крият, където наме-
рят. Понеже съжителстват 
и с Лъки, съвместната им 
игра става съвсем луда. 

„Тарантулата ми е 
още бебе, но по-принцип 
достига до 20 см. с крака-
та. Царевичният смок го 

отглеждам от скоро, пода-
рък ми е", обяснява Нико-
лай Петков.

МАрИЯ 
Савова

НОЛА е атракция в МОЛ-а

При км 790,20  - Видин 
нивото на Дунав е 200 см., 
понижение с 10 см.  

При км 833,60 - Ново 
село - 124 см., понижение с 
32 см. 

Температурата на водата –19 °C.

Слънцето над Видин изгрява в 7:23 ч. и за-
лязва в 19:14 ч.

Фаза на Луната: нарастваща полупълна, 
пълнолуние

телец          Не се страхувайте да 
експериментирате, особено ако това 
може да ви даде възможност да вне-
сете повече блясък в отношенията ви 
с интимната половинка. Колебанието 
и вътрешните ви съмнения могат да ви 
отдалечат от това.

Близнаци   Представителите на 
знака трябва да се опитат да ускорят 
уреждането на някои лични проекти от 
делови и финансов характер, за да не 
губите повече време, а да го оползотво-
рите за своя лична кауза. Опитвайте се 
да намирате съмишленици.

рак    Финансовите ви постъпле-
ния ще се дължат главно на работата 
и сделките, които сте осъществили или 
които смятате да реализирате в най-
скоро време. Въпреки този благоприя-
тен факт главоболията ви няма да на-
малеят.

Лъв    Опитайте се да структури-
рате по правилен начин програмата си, 
за да успеете навреме с инициативите 
си, но може би ще ви се наложи да пре-
дупредите тези, които очакват от вас 
конкретни резултати за евентуалното 
си закъснение.

Дева     Опитайте се да не преуве-
личавате финансовите си затруднения. 
По-добре заложете на оптимистичната 
нагласа, която в този случай може да 
направи чудеса за вас, като на първо 
място ще ви лиши от възможността да 
загубите верни приятели.

Везни Дори и да се намира-
те на добри позиции сред началници 
и високопоставени клиенти, не изтък-
вайте личните си качества и заложби 
точно на този етап, защото думите ви 
могат да бъдат разбрани по грешен на-
чин.

Скорпион Не се тревожете за 
неща, които точно сега не можете да 
промените. Не се поддавайте в плен на 
паниката, ако сте забравили за някоя 
важна за вас среща от делови харак-
тер. Може би едно телефонно обажда-
не от ваша страна ще направи чудеса. 

Стрелец Ще печелите бла-
годарение на толерантността и уме-
нието си да различавате истинското 
от фалшивото. Необходимо е тази 
преценка да използвате по-често, 
ако заемате ръководни постове на 
работното си място.

козирог Мнозина от родени-
те под този зодиакален знак ще бъдат 
обвинени за думи, които не са изрекли 
или са дочути дотолкова видоизмене-
ни, че едва ли ще ги познаете от първо 
слушане. Може би в този момент е ва-
жна вашата първа реакция.

Водолей Мнозина от пред-
ставителите на знака ще имат въз-
можност да увеличат приходите си. 
Възможно е да получат подаръци, 
които да ги накарат да се почувстват 
неудобно. Може би в този момент ще 
трябва да сте достатъчно гъвкави.

риби Мнозина от знака 
ще бъдат подложени на редица тран-
сформации в личен и професионален 
план. Най-вероятно промените този 
път да не са предизвикани от вас, а от 
обстоятелствата. Възползвайте се от 
възможностите. 

За да разпънат и удържат петметровата Нола са необходими поне седем 
човека

Николай Петров се 
грижи с любов за своя-
та „малка” Нола

Фретките Съни и 
Жорко

Персиецът Лъки

Предстои кръщене 
на тарантулката, из-
вестна като чилийска 
роза (Grammostola rosea)

Царевичното смокче 
Алекс


