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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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Кметица и кмет се хванаха за гушите

Анета Генчева мечтае как ще вкара 
Венчо Черчеланов в затвора

За красотата и свежестта на расте-
нията в столетния крайдунавски парк на 
Видин всеки ден се грижат десетки ра-
ботници от фирма „Еко Титан”. Специ-
ално внимание се полага за поливането 
на цветята във висящите кашпи, които 
придават допълнителен чар на парка

Чупрене заработи по 
проекти за нови 7,5 млн. лв.

Венчо 
Черче-
ланов 
иска да 
отдели 
с. Рабро-
во от 
община 
Бойница 
и Генче-
ва вече 
да не му 
бъде кме-
тица

Ще я бъде ли община Бойница?

Вече пет години трае 
войната между бойнишка-
та кметица Анета Генчева 
и рабровския кмет Венчо 
Черчеланов. Опиващата 
се от властта си на кмет 
на най-малката и най-бе-
дната община Генчева не 
може да се примири,  че 

Черчеланов отказва да иг-
рае по свирката й. Той пък 
е убеден, че Генчева не се 
грижи за селото, което го 
избира четири пъти, макар 
и издиган все от различни 
партии (последния път от 

- Моят сайт е гайда.сом
- А моят пък е кавал.сом

Не случайно преди 
година младият, но из-
ключително амбициозен 
кмет на община Чупрене 
Ваньо Костин бе преиз-
бран  за следващ ман-
дат. Тогава над 80% 
от хората гласува-
ха за него, защо-
то още за пър-
вите си четири 
години кметуване той 
превърна общината от 
забутан балкански край в 
едно привлекателно мяс-
то за живеене. Нови тро-
тоари  във всички села, 
обновени улици, нови 
тържища, реконструира-
ни и санирани училища и 
детски градини, клубове 
и обществени домове, 
медицински пунктове, 
спортни площадки с ос-
ветление, атрактивни 
празници, събиращи 
хора от цяла Североза-
падна България, както и 

положителен финансов 
баланс на общинските 
средства и нула про-
цента безработица бяха 
само част от стореното 
от неговото управление 
дотогава. През измина-
лите месеци от първата 
година от новия мандат 
Костин продължи с рабо-
та по пет спечелени про-
екта на обща стойност 
близо 10 милиона лева 
– средства, надхвърля-
щи петкратно годишния 

Четиригодишното финландче Уллехаа-
сцвенгвендир Марасцвайенхааннен на въпроса 
“Момченце, как се казваш?”, винаги отговаря с 
“Гледай си работата!”
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РЗС) - всъщност и Генче-
ва, която на изборите през 
2005 г. бе от царската пар-
тия, за да бъде преизбра-
на, се закичи и с червена-
та роза на БСП. Кметицата 
обаче обвинява рабровча-
нина, че не си гледа рабо-
тата и дори го е наказала с 
орязване на заплатата му с 
50% за 3 месеца, което той 
веднага обжалвал в съда.

Недоволството от об-
щинската кметица на воде-
ните от кмета си жители на 
с. Раброво стигна до там, 
че те поискаха да се отце-
пят от община Бойница и 
да преминат към община 
Видин.  Рабровчани започ-
наха подготовка на рефе-
рендум за отделянето им. 

На общоселско събра-
ние бе избран инициати-
вен комитет, който събира 
подписка и в нея вече са се 
включили над 70 % от жи-
веещите в селото -  около 
420 човека. За отбелязва-
не е, че броят на жителите 
на Раброво е съотносим с 
населението на общинския 
център Бойница.

На практика отделя-
нето може да доведе и до 

преждевременната кончи-
на на самата община, а от 
тук и съответната загуба на 
поста общинска кметица 
от Анета. Тя вече получи 
неимоверно силен удар от 
Китай, след като неотдав-
на се отказа да арендова 
наетата само преди година 
20 000 декара бойнишка 
земя. Така след като китай-
ците  от "Тянджин агробиз-
нес къмпани" си тръгнаха, 
защото между другото не 
намерили и очакваното 
гостоприемство, сега ако 
се отцепят и рабровчани, 
какво остава да управлява 
Генчева - има, няма 800 чо-
века общинско население 
върху има, няма 100 кв. км 
плащ?!

Да,  днес в пет от бой-
нишките села живеят общо 
под 50 човека, като три 
вече са обезлюдени – това 
са Шипикова махала, Дра-
гичеви колиби и Халовски 
колиби, а 40-тина старци 
все още се държат в Град-
сковски колиби и Каниц.  И 
в момента трудово заети-
те в цялата община едва 
надхвърлят 15 %, защото 
другите са пенсионери, 
безработни и, забележете 
- 0,7% от населението са 

ученици.
Страхът на Анета, че 

Бойница ще бъде прехвър-
лена към Кула, което си е 
нормално, я е накарал пре-
ди седмица да предприеме 
още по-драстична стъпка 
към инициатора на отцеп-
ването. Тя уличила пред 
полицията Венчо Черчела-
нов, че през пролетта бил 
демонтирал ръждясалата 
спирка в центъра на Рабро-
во и я предал за скрап. 
Разбира се, това е  било 
известно на всички в село-
то, защото парите – около 
650 лева, били преведени 
на читалището в селото. 
Кметът предполагал, че 
може да има неприятности 
и затова пази докуметните 
от превода по банков път.  
“Не съм извършил престъ-
пление. През целия си жи-
вот не съм взел 1 лв. чужди 
пари. Това е поредната бо-
лна амбиция на кметицата 
на Бойница срещу мен. Тя 
цели да намери повод да 
попадна в съдебен процес, 
за да ми искат отвод. Тази 
прословута спирка не се 
води имущество на Общи-
ната, за да искам разреше-
ние”, казва той пред в. „24 
часа”. 

Унищожаването на 
обществено имущество 
винаги е пагубно за всяка 
общност.

“От 2 спирки сега в се-
лището е останала само 
една - и като завали дъжд, 
сняг, хората ще стоят на 
открито”, контрира Генчева 
чрез в. „24 часа”. Венчо в 
задочния диалог припом-
ня, че за общинския център 
Бойница, който е на 23 км, 
автобуси имало само два 
пъти в седмицата. Дока-
то до отстоящия почти на 
толкова растояние Видин 
и обратно ежедневно има 
по два рейса. Ето защо в 
селото искат да преминат 
към община Видин. И тази 
седмица ще бъде внесено 
в Общинския съвет на Ви-
дин мотивирано предло-
жение за преминаване на 
с.Раброво към Видинска 
община и видинските съ-
ветници трябва да гласуват 
дали го приемат. С искане-
то вече са запознати как-
то кметът на Видин Герго 
Гергов и председателят на 
ОбС - Видин Пламен Три-
фонов, така и областният 
управител Цветан Асенов.

МиРОСлАВ
петров

бюджет на Общината.  
Това обаче не задоволя-
ва предприемчивия кмет 
и той със своя екип про-
дължава да се труди за 
обновяването на целия 
Чупренски край, като в 
основата на финанси-
рането е привличане на 
безвъзмездни европей-
ски средства. 

Във връзка с това 
миналата седмица в 
община Чупрене се из-
върши първа копка по 
поредната мащабна ин-

вестиционна програма, 
обхващаща три нови 
проекта, които са по 
Програмата за развитие 
на селските райони за 
периода 2007-2013, под-
крепена от Европейски 
земеделски фонд. Обща-
та стойност на проектите 
надхвърля 7,5 млн. лева. 
И ето резултата в момен-
та: общината от 2400 жи-
тели усвоява повече от 
17,5 милиона лева!

Първият от нови-
те проекти е за рекон-
струкция на площадни 
пространства, тротоари 
и поставяне на улично 
осветление в централ-
ните части на селата 
Горни Лом и Чупрене по 
първоначално одобрена 
безвъзмездна финансо-
ва помощ на стойност 1 
344 720 лв.

Следващият пред-
вижда реконструкция 
и модернизация на об-
щински път VID 181 
Репляна – Долни Лом, 
общински път VID 182 
Долни Лом – Горни Лом 
и пет второстепенни кло-
на от водопроводната 
мрежа на с.Чупрене по 

първоначално одобрена 
безвъзмездна финансо-
ва помощ на стойност 4 
471 208 лв. 

По третия проект ще 
бъде извършена рекон-
струкция, модерниза-
ция и рехабилитация на 
водопроводната мрежа 
на с.Чупрене по първо-
начално одобрена без-
възмездна финансова 
помощ на стойност 1 689 
014 лв.

В присъствието на 
областния управител на 
Видин Цветан Асенов, 
кмета на община Чу-

прене – Ваньо Костин, 
председателя на ОбС 
– Чупрене – Богомил 
Станков, общински съ-
ветници, кметове и кмет-
ски наместници от об-
щината, представители 
на общинската админи-
страция и представите-
ля на Консорциум „Чу-
прене” – изпълнител на 
обекта, Негово Преосве-
щенство Велички епис-
коп Сионий, викарий на 
Видинския митрополит 
Дометиан, отслужи тър-
жествен водосвет!

При първата копка на 
обектите Ваньо Костин 
се обърна с тържестве-
но приветствие към гос-
тите и присъстващите. 
„Днешният ден е хубав 
ден за община Чупрене, 
да се поздравим и да по-
леем събитието с чаша 
червено вино!”, завърши 
той. Приветствие отпра-
ви и областният управи-
тел Асенов. На изпъл-
нителите на строително 
монтажните дейности 
той пожела успешна и 
ползотворна работа в 
рамките на предвидени-
те срокове.

Чупрене заработи по 
проекти за нови 7,5 млн. лв.

Кметица и кмет се хванаха за гушите

Община Видин отбеляза Световния ден на туризма

Миналата седмица в община Чупрене се из-
върши първа копка по мащабна инвестиционна 
програма

Децата слушаха 
с интерес легендата 
за крепостта „Баба 
Вида”, където ги по-
срещнаха актьори от 
драматичния театър, 
облечени в царски и бо-
лярски одежди

Около 100 деца от ви-
дински детски градини се 
запознаха с исторически-
те забележителности в 

града: Джамия на Осман 
Пазвантоглу, Митропо-
литски комплекс, Синаго-
га, крепост "Баба Вида". 

Те се разделиха на две 
групи, а техни гидове 
бяха Фионера Филипова 
и Десислава Божидарова 

от Регионалния истори-
чески музей. С тази ини-
циатива Община Видин 
отбеляза Световния ден 
на туризма - 27 септем-
ври. Идеята е бъдещите 
първокласници да опоз-
наят културно-историче-
ското наследство и по-
лучат на достъпен език 
от музейните експерти 
повече знания за забе-
лежителностите в родния 
си град. 

Деца ще рисуват европейското бъдеще на Видин
СОУ “Св. Св. Кирил 

и Методий” - Видин се 
включва в конкурса за 
детска рисунка на тема 
„Как искам Европейски-
ят съюз да промени моя 
град”. Инициативата се 
провежда под егидата 
на министъра по упра-
вление на средствата 
от Европейския съюз 
Томислав Дончев. Неин 
организатор е Централ-
ният информационен и 

координационен офис в 
Администрацията на Ми-
нистерския съвет и 27-те 
областни информацион-
ни центрове (ОИЦ).

Целта на конкурса е 
да се потърси чрез ри-
сунки мнението на де-
цата и учениците – бъ-
дещи стопани на своето 
родно място, как да се 
използват средствата от 
Европейския съюз, за да 
стане родният им град 

по-красиво и по-добро 
място за живеене. 

Учениците от 4-ти 
"а" клас на СОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий” ще се 
включат в конкурса за 
детска рисунка във втор-
ник, 2-ри октомври 2012 
г., от 10:55 ч. в кабинета 
по изобразително изку-
ство, на третия етаж на 
учебното заведение. Как 
виждат европейското бъ-
деще на Видин децата 

ще демонстрират чрез 
своите рисунки в часа на 
Веско Маринов.

Екипът на ОИЦ-Ви-
дин ще продължи попу-
ляризирането на конкур-
са за детска рисунка „Как 
искам Европейският съюз 
да промени моя град” и в 
другите училища и детски 
градини в региона. 

Цветомир 
Ценков
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В Кулско вече крадат и автобусни спирки НАП подсети самоосигурява-
щите се лица за декларации

пОкАнА
народните представители от ГеРБ - Видин 

любимила Станиславова и Владимир Тошев 
канят жителите и гостите на Видин на

пРАЗниЧен кОнЦеРТ
посветен на Международния ден на 

възрастните хора и Международния ден 
на музиката и поезията- 1 октомври!

Симфониета Видин ще предложи на любите-
лите на музиката произведения на В. Стоя-
нов, А. Вивалди, Моцарт, Росини, Й. Щраус,

 Хачатурян и Шостакович.
Очакваме Ви на 01.10.2012 г. /понеделник / от 

18:00 часа в зала „Филхармония”!

Вход свободен!

Близо 50 милиона лeва в област Видин по оперативните програми 
72 договора са сключени от началото на програмния период

Да стареем бавно, красиво и полезно

1 октомври - Международен ден на пенсионера

Бойчо Обретенов

Дълбок поклон пред 
възрастните хора - хора, 
заслужили почит и уваже-
ние, хора, посветили всич-
ките си години на труд, 
нежалейки здраве и сили, 
влагайки умения и мъдрост 
за благото на ближния.

Огромна е разликата 
в отбелязването на този 

наш празник - беше почти 
в забвение, а настоящата 
година  във Видин и в ре-
гиона му инициативата бе 
подета сърцато от хората 
от третата възраст, като ди-
апазонът обхваща от 55 до 
90 и свише годишни.

Председателят на 
пенсионерския клуб "Ти-
хият бял Дунав"  Веселин 
Габерски се е договорил 
за съвместно честване на 
празника с пенсионерските 
клубове от градовете Вра-
ца, Белоградчик и Димово и 
от селата Раковица и Раби-
ша, с участието на над 250 
души в престижния ресто-
рант "Фанти Г". А предсе-
дателят на "Културен клуб 
на пенсионера - Видин" 
Иванчо Василев се е спо-

разумял за отпразнуването 
с пенсионерките клубове 
от сръбските градове Зай-
чар, Болевац и Кладово, с  
посетители 230-260 човека 
в ресторанта на хотела, на-
мираш се в крайдунавския 
видински парк. 

Посрещаме празника в 
друго русло от колегите си 
пенсионери от Австрия, Гер-
мания, Швейцария, Фран-
ция и др., които пътуват  в 
луксозни кораби по Дунав 
и пристигат на пристанище 
Видин. Е... наша милост ня-
маме техния пенсионерски 
финансов разкош, но  ще 
изкараме празника в топ-
лота задушевност, с нови 
запознанства, с разговори, 
със спомени за младостта 
и насоки към бъдните годи-

ни с пожелание за по-до-
бри дни. 

На нас ни трябва ат-
мосфера за спокойно из-
живяване нашата "есен" и 
да не броим стотинките от 
оскъдните си пенсийки. Въ-
преки тъгата от старостта 
и много болежки, които ни 
сполетяха, всеки осмис-
ля своя извървян път като 
пълноценен. Затова трябва 
уверено да се живее, с чис-
ти помисли и добри дела 
да осмисляме битието си, 
за да има хармония и прос-
перитет в живота. Тогава и 
в третата възраст може да 
се открие втората младост.

Честит празник! На 
многоя лета!

Бойчо Обретенов

Денят е обикновен, 
делничен, при това първи-
ят работен от октомври. Но 
за тях, пенсионерите от на-
шата област, е празничен. 
И те празнично си дават 
среща с различни клубове 
от региона, за да покри-
ят с наздравица несгоди, 
болежки... разочарования 
или просто химери. Има ли 
символика в това, че праз-
никът е отреден да бъде в 
месеца на листопада, точ-
но като есента в живота на 
човека? Не зная, но това не 
е най-важното за хората от 
тази възраст. Защото и при 
тях, както при всеки човек, 

са важни самочувствието и 
духът. Вярно, единствено, 
което тежи в живота, са за-
бързаните години, но както 
казва поетът: "животът се 
измерва не с годините, а с 
дирята оставена след нас". 
И никакво съмнение не 
може да има в това, защото 
всяко бяло косъмче в коса-
та и всяка бръчка на чело-
то са вплетени в успеха на 
тези хора, успех, дошъл в 
пословичен труд, безсъние 
или в борба за превземане 
на височини. 

И днес, когато ръцете 
трябва да почиват, свикна-
ли да творят блага, те пак 

се протягат към поставени 
цели. Това са хора свикна-
ли да вървят в крак с вре-
мето, да се движат напред 
и да бъдат полезни, да 
извличат с дойстойноство 
своето самочувствие. Ня-
кои обаче мислят, че те са 
оставили назад в годините 
своята гордост и се опит-
ват да им го покажат в со-
циално притискане. Но на-
празно, днес пенсионерът 
умее да участва активно в 
многоликия живот на стра-
ната. Възможност за това 
им дадоха пенсионерските 
клубове, където те разгръ-
щат своите инициативи, 

творят активния си ден, 
запознанства осмислят не 
лекия им живот. 

И днес на празника, аз 
знам, ще има много поздра-
ви и речи във възхвала на 
хората от третата възраст. 
Знам, че ще се вдигат чаши 
с искрящо вино и с пожела-
ния всеки ще поздрави този 
до него. Знам, че на този 
ден те ще забравят колко 
са дали в аптеката за сво-
ите болежки и ще се весе-
лят с надеждата, че някой 
ще замилее и за тях. Знам, 
че в извилото се празнично 
хоро те ще вплетат малка-
та празнична радост и ще 

търсят искрицата надежда 
за подобно утре. Но знам, 
че ще пеят и оная песен, 
за мнозина най-легнала 
им на сърцето: "Я кажи 
ми, облаче ле бяло", за-
щото (не ми се иска да го 
кажа на този ден) на мно-
зина чедата са гурбетчий 
и между тях лежат години, 
през които утехата са само 
сълзите. Мъката разяжда 
старите сърца и мнозина 
не дочакват завръщането 
на син или дъщеря. Знам, 
че ще е така, но съм сигур-
на обаче, че всеки носи в 
себе си малкото огънче, 
което е кураж за младите 
в трудните дни и подкре-
па, че в живота не може и 
няма само трудности. Не 
ми се ще да мисля на праз-
ника с тъга, защото това е 
и осъдително и се връщам 
в клубовете, за да потърся 
оптимизъм и го намирам 
в многолюдието на члено-
вете. А те там вече имат 
своята програма за среща 

с изявени литературни тво-
рци във Видин, за обмен на 
гостувания с клубове от об-
ластта, страната и съседна 
Сърбия, туристите ветера-
ни, превзели само преди 
месец връх Ком, върнали 
се от габровските балкани 
и пещерни образования в 
Ловешко, стягат раниците 
си за есенен поход преди 
бялата пелена на снега да 
им сложи преграда..., но и 
тогава се съмнявам дали 
планинарските им сърца 
няма да я прескочат.

Денят е обикновен, 
но за тях, пенсионерите е 
празничен и празнични са 
дрехите им, празнично е 
настроението и то лудува в 
чашите за наздравица и на-
шенското, българско хоро, 
в песните им за наслада.

Наздраве, приятели! 
Честит празник, чести-
ти бъдете и вие, здраве и 
дълголетие и много, мно-
го радости. Честито!

ЯнкА Маринова

Кулчанье са извест-
ни отколе с уменията си 
да пребарат нещо чуждо. 
Затова и на най-изявени-
те в това действие им се 
вика „кулски айдук”. Тази 
традиция бе доказана за 
пореден път миналата 
седмица, когато малоле-
тен откраднал акумулатор 
от трактор, а 56-годишен – 
цяла автобусна спирка. И 
двамата обаче са спипани 
от кулската полиция.

Кражбата на спирката, 
намираща се в самия цен-
тър на с. Раброво, е уста-
новено, че е извършена от 
В.Ч. А малолетният кул-
чанин Т.Т. е имал за съу-
частник непълнолетния 

Е.Л., с който задигнали от 
кулски дом заедно с теж-
кия тракторен акумула-
тор още 25,20 м кабел за 
стартер,15 м монофазен 
кабел и 3 кг медна жица.

Битовите кражби оба-
че не са запазена марка 
само за Кулския район, а 
са посъвместни в цялата 
област. Така полицията 
известява, че е заловен 
крадецът Н.Н. от гр. Ду-
навци, който от дом в 
близкото с. Търняне „чрез 
демонтиране е откраднал 
6 броя прозорци от алуми-
ниеви профили заедно с 
касите, на стойност около 
1200 лв. Част от открадна-
тите вещи са намерени и 

иззети по съответния ред”. 
Заловен е и 22-годишният 
В.М. от с.Капитановци, 
който откраднал 4 броя 
гуми с джанти от трак-
торно ремарке, масивно 
метално корито и плуг за 
животински впряг от час-
тен дом в с. Капитановци, 
както и 100 метра нова 
оградна мрежа от гради-
на. „Част от вещите са на-
мерени, иззети и върнати 
на собствениците”, съоб-
щават от полицията. Все 
още обаче се търси този, 
който този месец в с.

Раброво е разбил 
прозорец и е проникнал в 
дом, собственост на бри-
танския гражданин М.Б. 

/61 г./ със статут на про-
дължително пребиваващ 
в Р.България, откъдето е 
извършил кражба на пре-
носим компютър, lcd-те-
левизор, винтоверт и ъг-
лошлайф.

Може да се каже, че 
кокошкарските и по-круп-
ните кражби по домовете 
в областта са всекиднев-
но явление, ако в поли-
цейския информационен 
бюлетин от 25.09.2012 г. 
не бе написано: „През из-
миналото денонощие на 
територията на ОДМВР - 
Видин няма регистрирани 
произшествия и престъ-
пления”.           

Инспекторите от НАП - 
Видин напомниха с писма 
на 225 самоосигуряващи 
се лица от областта, че са 
забравили да декларират 
дължимите от тях осигу-
рителни вноски за 2010 и 
2011 година. В резултат на 
предприетите действия са 
подадени над 200 годишни 
осигурителни декларации и 
са съставени 98 акта за ад-
министративни нарушения.

Декларация образец 6 
се подава от самоосигуря-
ващите се лица за дължи-
мите осигурителни вноски 
за предходната календарна 
година един път годишно. 

Срокът е до 30 април на ка-
лендарната година, следва-
ща годината, за която се от-
насят вноските. Глобата за 
неподадена в срок декла-
рация е до 500 лева, а при 
повторно нарушение може 
да достигне 2000 лева. 

Повече информация 
за определяне на осигури-
телните вноски, начините 
на плащане и указания за 
попълване на платежните 
нареждания може да се 
получи на телефона за ин-
формация на НАП 0700 18 
700 и в офисите на агенци-
ята в страната.

Милена Борисова 

Данните от Информа-
ционната система за упра-
вление и наблюдение на 
Структурните инструменти 
на ЕС в България (ИСУН) 
сочат, че от началото на 
програмния период до 
1.09.2012 г. в област Видин 
са сключени общо 72 до-
говора на стойност 47 162 
483 лв. Така до 31.03.2012 
г. в областта са сключени 
68 договора на обща стой-

ност 42 761 826 лв. А близо 
5 милиона лева са дого-
ворени в област Видин по 
оперативните програми за 
последните 5 месеца.

Най-много договори са 
контрактувани в общини-
те Видин (41 договора на 
обща стойност 28 430 361 

лв.), Белоградчик (7 догово-
ра на обща стойност 4 807 
684 лв.), Кула (4 договора 
на обща стойност 976 872 
лв.), Чупрене (3 договора 
на обща стойност 730 964 
лв.) и Димово (3 договора 
на обща стойност 671 734 
лв.). 

Изпълнението на Опе-
ративните програми в об-
ласт Видин показва, че 
най-добре са представени 
програмите „Развитие на 
човешките ресурси”, „Ре-
гионално развитие”, „Тех-
ническа помощ” и „Околна 
среда”. По-слаби показа-

тели има изпълнението на 
Оперативни програми „Раз-
витие на конкурентоспо-
собността на българската 
икономика” и „Администра-
тивен капацитет”. 

Данните за напредъка 
по оперативните програми 
в област Видин бяха обя-

вени на среща с представи-
тели на неправителствения 
сектор, на която екипът на 
ОИЦ - Видин представи 
процедурата за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ по акту-
ални схеми на оперативни 
програми. 

Цветомир Ценков, 
Областен информацио-

нен център - Видин
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Богатствата на древния Видин

В „Еничар капия” стоят за-
ключени паметници от фонда на 
Видинския музей

„Еничар капия”

„Пазар капия”

„Телеграф капия”

„Флорентин капия”

„Сарай капия”

„Стамбол капия” от началото на 20 в.

„Топ капия”

В своята многовеков-
на история  Видин е бил 
важно средище на богат 
стопански, обществен и 
духовен живот. Неговото 
местоположение на завоя 
на река Дунав го включ-
вало във важен търговски 

и военен път през всички 
исторически епохи. По-
ради това днес в архите-
ктурния облик на града 
се вписват уникални по 
своята характеристика 
исторически ценности. 
Една от тях е крепостна 
система „Калето”, култур-
но-историческа ценност 
с национално значение, 
обявена в ДВ, бр.41/1965 
г. Строителството й про-
дължава около 30 годи-
ни – между 1690 г. и 1718 
г. Видинската крепост 

„Калето” е изградена по 
т.нар. Вобанова система 
по проект на френски и 
полски инженери на тур-
ска служба. Днес за със-
тоянието й съдим както 
по запазената част, така и 
от две карти, изработени 

около началото на XVIII 
век. Едната е дело на ав-
стриеца Йохан Отингер, а 
другата – на неизвестен 
автор.

Крепостта била круп-
но фортификационно съ-
оръжение, което заедно с 
укрепения Калафат и ед-
ноименния остров затва-
ряли входа на Долни Ду-
нав за идващия от запад 
противник. По строежа 
й работят строители от 
всички краища на Осман-
ската империя. Крепост-

ните й стени 
заобикалят в 
полукръг с ди-
аметър 1800 м 
по р. Дунав це-
лия тогавашен 
град Видин. 
Според два 
о с м а н о - т у р -
ски надписа 
(при „Пазар”- и 
„Топ” капии) те 
са градени под 
ръководството 
на областния 
архитект Мус-
тафа ага, „кой-
то бил изкусен 
в геометрия-
та”. Пак според 
тях най-напред 
била издигна-
та стената от-
към сушата, а 
след това сте-
ните от страна 
на реката, ко-
ито са двойни 
и с разстояние 

между тях от 8 м.
Външната стена, ос-

вен защитна функция, 
пазела града и от навод-
нения и според надписа 
на „Топ капия” се нари-
чала още „Александро-
ва”. Крайбрежните стени 
следват речния бряг и са 
начупени (кремалиерни), 
като на места са запазе-
ни малки каменни кулич-
ки за наблюдателници на 
часовите. 

Откъм Дунав кре-
постта имала пет порти 
(капии): „Аралък”, „Топ”, 
„Сарай”, „Телеграф” и 
„Сюргюн” (първата и по-
следната са зазидани).

Крепостната стена 
откъм сушата се състои 
от земен вал, облицован 
от двете страни с камък 
и със запазени гнезда от 

сантрачите. Към нея при-
надлежат четири капии: 
„Стамбол”, „Пазар” („Лон-
джа”), „Еничар” („Боклук”) 
и „Флорентин”, както и 
ров, широк 18 м и дълбок 
5-6 м. В началото на 50-те 
години на XX век, когато 
започва пресушаването 
на блатата около Видин, 
част от рова е засипана, 
но остава от северната 
страна на града, в райо-
на от „Еничар” и „Флорен-
тин” капии до Дунавския 
бряг. Тук е запазена из-
цяло и крепостната сте-
на, която има бастионно 
начертание от седем 200- 
и 500-метрови фасове, 
съединени помежду си и 
с крайбрежната стена по-
средством осем бастио-
на. Външната облицовач-
на стена има наклон 1/12, 
а вътрешната е отвесна, 
допълнително укрепена 
с контрафорси, разполо-

жени на 20-30 м един от 
друг.

Портите (капиите) са 
изградени от добре об-
работени камъни, като на 
места в тях са изсечени 
растителни и геометрични 
орнаменти. В стените им 
има по четири помещения 
(каземати), използвани за 
караула и за боеприпаси. 
Двата отвора на подле-
зите им се затваряли с 
масивни двукрили врати, 

изработени от дъбови 
талпи и обковани с пло-
ски ковани ленти и дебе-
ли гвоздеи с широки деко-
ративни шапки.

Пред всяка порта 
имало подвижен дървен 
мост, който свързвал два-
та края на рова. Само 
пред „Стамбол” капия той 
бил изграден от камък, 

защото тук ровът бил по- 
широк, с форма на чет-
въртит басейн и служил 
за стоянка и зимуване на 
турската дунавска флоти-
лия. След залез слънце 
мостовете се вдигали, 
вратите се затваряли и 
градът оставал изолиран 
и защитен до следващия 
ден.

Крепостната система 
„Калето” впечатлявала пъ-
тешествениците със своя-
та грандиозност и сложни 
съоръжения. Тя е описана 
подробно от Феликс Ка-
ниц в „Дунавска България 
и Балканът”, както и в ня-
кои немски и австрийски 
пътеписи. Всъщност Ви-
дин и Силистра са двете 
най-големи крепости на 
Османската империя по 
Долни Дунав за периода 
XVIII-XIX век. Показателен 
е фактът, че след постро-
яването на видинското 

кале градът не е превзе-
ман от противник по вре-
ме на военни действия.

През 80-те и 90-те го-
дини на 20 век е направе-
но заснемане и частична 
външна реставрация на 
„Телеграф”, „Стамбол”, 
„Пазар” и „Еничар” капии 
и на част от крепостната 
стена (от „Телеграф” капия 

до замък „Баба Вида”).
В „Еничар” капия сега 

се съхраняват каменни, 
мраморни и епиграфски 
културни ценности от 
фонда на Регионален ис-
торически музей – Видин. 
Предлагам да се експони-
рат в пространството на 
две от помещенията й, а 
в третото да се направи 
реконструкция на една от 
чешмите-леденици от Ви-

дин, описани от Иречек. В 
същата капия се пазят но-
мерираните архитектурни 
детайли на последната, 
съборена през 20-те годи-
ни на миналия век. Тези 
чешми се характеризират 
с едри обеми и богата де-
корация с орнаментална 
резба – арабеска и зае-
мали важно място в архи-

тектурния облик на града. 
Към лапидариума може 
да се изгради и инфор-
мационен център с мага-
зин за сувенири, който да 
обслужва туристите в се-
верната част на града.

Последната „Флорен-
тин” капия е полусъборе-
на. Тя няма архитектурна 
стойност и била използ-

вана като пропускателен 
пункт. Нейната история се 
свързва с името на Карлъ 
баба, който бил предста-
вител на дервишка секта. 
След смъртта му бил по-
гребан от дясната стра-
на до самата капия като 
национална светиня, за 
да пази крепостта от не-
приятели. Легендата раз-
казва, че на това място  в 
определен ден местното 

население палело свещи 
за пазителя на крепостта  
„Калето”, който се пред-
полага, че е бил и лечи-
тел и затова бил почитан 
както от турци, така и от 
българи.

Оленка Миланова – 
археолог в Регионален 

исторически музей
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Жребият за мъжката "А" баскетбол-
на група ще бъде на 3 октомври

Във Видин има глад за театър и култура

Девет отбора ще 
участват в първенство-
то на мъжката "А" група 
през новия сезон. Жре-
бият за шампионата ще 
бъде теглен на 3 октом-
ври. В сряда клубовете 
ще разберат програмата 
си за новия сезон.

Отборите, които са 
подали заявки за "А" гру-

па мъже са: "Академик" - 
Благоевград, "Академик" 
- Пловдив, "Балкан", "Ви-
дабаскет", "Дунав 2007", 
„Икономически универ-
ситет” - Варна, „Тракий-
ски университет” - Стара 
Загора, "Чавдар" - Троян 
и Casino Capitol Спартак 
МВР.

Това заявява пред в. „НИЕ” Ирина Флорова - Капелова, временно изпълняваща длъж-
ността директор на Общински драматичен театър – Видин. С нея разговаряме за 
изминалия театрален сезон и за предстоящото през настоящия.

„НИЕ”: Г-жо Флоро-
ва, зажадняли ли са ви-
динлии за театър?

ирина Флорова – 
капелова: Миналата го-
дина почти нямаше теа-
трални спектакли поради 
ред причини и искам да 
Ви кажа, че особено на 
първите представления 
тази година, беше пре-
пълнена залата. Опреде-
лено има глад за театър, 
а и за култура. По време 
на криза театърът и кул-
турата са много важни 
– хората имат нужда от 
нещо, което да ги крепи 
и дори да ги разсейва от 
проблемите им. 

„НИЕ”: Как оценява-
те Вие самата измина-
лия театрален сезон?

Флорова: Аз лич-
но съм доволна от това, 
което постигнахме. За-
щото предвид тежкото 
финансово състояние 
на Община Видин, рес-
пективно и на театъра, 
ние се справихме много 
добре, защото имахме 
и намаление в щата и в 
бюджета, който бе почти 
наполовина съкратен, но 
въпреки всичко предста-
вленията ни привлякохо 
доста видинлии в нашата 
зала и получихме много 
аплодисменти. 

Направихме няколко 
спектакъла – за децата 
подготвихме „Приказка за 
тиквата”, за възрастните 
представихме „Детектор 
на лъжата” и „Нашенци 
BG”, който е копродукци-
ята с ансамбъл „Дунав”. 

„НИЕ”: Заявихте, че 

бюджетът ви е значи-
телно орязан – как все 
пак успявате да под-
готвяте постановки?

Флорова: По прин-
цип поставянето на един 
спектакъл е много скъпо 
– поради липса на сред-
ства ние правим неща-
та с много компромиси, 
може би с една четвърт 
от това, което нормално 
струва. Преработваме 
декорите и костюмите, 
така че да ги използваме 
в различни представле-
ния. Всички постановъч-
ни разходи се покриват 
от приходите ни от каса 
– с парите от продаде-
ните билети покриваме 
режийни, постановъчни, 
ремонтни дейности. А не 
можем да вдигнем цените 
на билети, защото това 
ще спре хората да идват 
на театър. 

„НИЕ”: Казахте, че 
и щатът е намален – 
успявате ли да се спра-
вяте с по-малко хора?

Флорова: Трудно 
е, особено когато някои 
от наетите излязат в от-
пуска. Надяваме се по 
различни програми да 
ни пратят хора, които да 
помагат. Около 10 човека 
работят сега, някои са на 
половин работен ден. А 
може ли да си представи-
те, че някога щатът е бил 
от 100 човека – в добри-
те години тук са работили 
100 човека!

„НИЕ”: Какво е нуж-
но да се случи, за да се 
върнат тези „добри” 
години?

Флорова: Аз лично 
не мога да дам друг отго-
вор, освен че е нужно да 
се дадат много пари. Но 
при днешните условия не 
мисля, че това е възмож-
но. Нужна е държавна 
подкрепа – ние нямаме 
държавна политика от-
носно културата. Чудим 

Момент от спектакъла „Нашенци BG”, копродукция на Общински драма-
тичен театър – Видин и ансамбъл „Дунав”, режисиран от Стефан Стайчев

се, защо толкова време 
театралната реформа не 
стига до никъде – причи-
ната е, че няма прави-
телствена културна поли-
тика. 

Но, съобразявайки се 
с мащаба на нашия град, 
това, което предлагаме 
като театрална продук-
ция, смятам, че е пости-
жение само по себе си.

„НИЕ”: През лято-
то бяхте на турне във 
Варна. Как ви прие вар-
ненската публика?

Флорова: Беше стра-
хотно. Ние играхме две 
представления – особено 

първата вечер не ни пус-
наха да слезем от сцената 
от аплодисменти. Беше 
доста тежко – пътува-
хме през деня, след това 
веднага с пристигането 
проведохме възстанови-
телна репетиция, сцена-
та там е доста по-малка, 
по-различна и трябваха 
доста усилия, за да се 
нагодим към условията. 
Но въпреки всичко се мо-
билизирахме, играхме и 
бяхме оценени високо. 
Дори получихме покана 
отново да гостуваме. 

„НИЕ”: Какво да оч-
акваме от Общински 
драматичен театър – 
Видин през новия теа-
трален сезон?

Флорова: В момента 
репетираме едно детско 
заглавие – „Макс и Мо-
риц”, което към начало-
то на октомври ще има 
премиера. И вече имаме 
доста запитвания, кога 
ще играем този спекта-
къл. Децата го чакат с 
нетърпение – малчугани, 
които са видели плака-
тите, ме спират и питат, 

кога ще се играе. Мадлен 
Радулова прави хорео-
графията, смятам, че ще 
се получи любопитно за-
главие. 

Започваме работа и 
по спектакъл, който все 
още е с работно заглавие, 
така че ще се въздържа 
засега да го казвам – той 
ще бъде реализиран в съ-
трудничеството с театър 
„Гюргево”. Автор на сама-
та пиеса е директорът на 
театъра Мирча Юнеску и 
тя третира съвременни-
те проблеми на театъра. 
Премиерата й ще бъде на 
23 октомври на фестивал 

в Гюргево. На видинска 
сцена допълнително ще 
уточним датата, но и тук 
премиерната постановка 
ще бъде до края на ок-
томври.

„НИЕ”: Как се стиг-
на до идеята за такава 
съвместна постанов-
ка?

Флорова: На преми-
ерата на „Нашенци BG” 
бяха поканени директори-
те на театрите в Гюргево 
и Зайчар – Мирча Юнеску 
и Владо Джурджевич, те 
харесаха спектакъла, ха-
ресаха играта на актьори-
те и пожелаха да работим 
заедно. На 28 септември 
подписахме споразуме-
ние за сътрудничество 
между трите театъра. До 
края на годината или в на-
чалото на следващата ще 
подготвим и копродукция 
с театър „Зайчар”. Под-
готвяме едно заглавие на 
Бърнадрд  Шоу „Човекът 
и оръжията”, което връ-
ща зрителя в периода на 
Балканската война.

„НИЕ”: Това сътруд-
ничество ли е пътят 

за бъдещо развитие на 
малките театри, като 
видинския?

Флорова: Съвмест-
ните продукции са един от 
начините да привличаме 
повече аудитория. Плюс 
е и, че си поделяме раз-
ходите. И не на последно 
място ние, актъорите, по-
лучаваме възможност да 
обменим опит, обогатява-
ме се взаимно. 

„НИЕ”: Каква е при-
чината да обръщате 
такова внимание на 
представленията за 
детска публика?

Флорова: Смисълът 

на тези представления е 
да си възпитаваме публи-
ка, да я приобщаваме към 
театъра. Дори обмисляме 
да направим един обра-
зователен спектакъл, с 
който да гостуваме по 
училищата и по детските 
градини и с него по заба-
вен начин да разкажем за 
историята на театъра. 

Вярно е, че кукленият 
ни театър предлага наис-
тина много добри и любо-
питни заглавия, но това е 
друг тип театър, използва 
други изразни средства. 
И мисля, че има смисъл 
от това, което правим.

„НИЕ”: Интериорът 
на театъра е доста 
овехтял, търсите ли 
възможности да бъде 
направен ремонт?

Флорова: Опитвам 
се. Но е трудно – аз съм 
отскоро, а и съм времен-
но заемаща длъжност-
та директор на театъра. 
Правим усилия поне най-
необходимите ремонти да 
направим – като ремонта 
на покрива, който беше 
най-належащ. Напри-

мер салонът на театъра 
в Зайчар е невероятен – 
оказа се, че те имали кон-
такт с театър в Австрия и 
когато в австрийския теа-
тър решили да си сменят 
седалките, от зайчарския 
театър са ги взели. Така 
че може би и ние трябва 
да търсим други възмож-
ности.  

„НИЕ”: Във връзка 
със 120-годишнината 
на театъра обявихте 
конкурс за сценарий за 
отбелязване на тази 
годишнина. Има ли ин-
терес?

Флорова: Очаквах 
по-голям интерес, но има 
все пак подадени предло-
жения. Едно от тях е да 
реализираме постановка 
от периода на създаване 
на театъра, което е инте-
ресна идея. Имаше пред-
ложение от един худож-
ник за изготвяне на пана 
с фотоси, които да бъдат 
подредени пред театъра. 
Но всичко зависи от огра-
ничените финанси, с кои-
то разполагаме.

„НИЕ”: Успяхте ли 
да реализирате иде-
ята за създаване на 
младежка студия?

Флорова: Това е ини-
циатива, на която аз мно-
го държа. Тази седмица 
ще съберем децата, ще 
решим по кое заглавие 
ще се работи. Около дузи-
на деца са се записали, а 
двадесетина се явиха на 
обявения от нас кастинг. 
Ние бяхме определили 
минимална възраст за 
явяващите се – искахме 
участниците да са по-го-
леми. Но се явиха и мо-
миченца от 5-то ОУ, сега 
са 6 клас, бяха големи 
сладурани и решихме да 
ги приемем в младежката 
студия, въпреки че не от-
говаряха на условията за 
минимална възраст. Ос-
таналите участници са 9, 
10 и 11 клас. 

„НИЕ”: Вие редовно 
се включвате в различ-
ни мероприятия, орга-
низирани от Община 
Видин.

Флорова: Всъщност 
тези ни участия не са мно-
го по-различни от играта 
на сцена – в актьорската 
игра влизат и участия из-
вън сградата на театъра. 
Според мен това е по-
лезно за нас – участието 
в такива прояви ни носи 
популярност, видинската 
общественост ни опозна-
ва по един друг начин. 

Разговора води 
Теодора Макавеева
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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. 72   понеделник - сряда 1 - 3 октомври 2012 г. 

пРОдАВА 
иМОТи

продавам къща в с. Ка-
питановци; тел.: 0899 136 
322

продавам гарсониери от 
13 до 20 000 лв., двустайни 
от 15 до 30 000 лв., изгодно 
тристайни тухлени; тел.: 600 
990, 0896 633 320, 0889 358 
153

продавам самостоятел-
на къща - 74 кв.м, с двор 270 
кв.м, около Автогарата, 30 
000 лв.; тел.: 600 399

продавам двустайни 
тухлени в к-с „Химик”, „Бо-

нония”, „Съединение” и кв. 
„Калето” и тристайни тухлени 
в к-с „Хр. Ботев”, „Бонония”, 
кв. „Калето”; тел.: 0896 659 
632

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 тристаен па-
нелен до Енергото, магазин 
до Пазара, голям двустаен 
в к-с “Бенковски” и на “Таш-
кюприя”; тел.: 0887 471 218

продавам самостоятел-

на къща в кв. “Калето”, с 
двор 670 кв.м и парцел в кв. 
“Калето”, 230 кв.м - 35 000 лв.; 
тел.: 600 399

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 ту-
хлено 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 тристайни 
тухлени апартаменти в к-с 
“Христо Ботев” и “Звездите”, 
с гаражи; тел.: 600 399

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

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

продавам гарсониера до 
Пазара, двустаен тухлен в кв. 
“Калето” - изгодно, и двуста-
ен - 25 000 лв., тристаен до 
Енергото; тел.: 0878 620 610

продавам в гр. Брегово 
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 самостоятел-

на къща на три етажа, двор 
500 кв.м, самостоятелна лук-
созна къща, етажи със самос-
тоятелен вход; тел.: 600 990, 
0896 633 320, 0889 358 153

продавам масивна дву-
етажна къща, с лятна кухня, 
двор 800 кв.м в с. Сланотрън, 
Видинско, цена по споразу-
мение, тел.: 0896 467 204, 
0895 291 017

продавам самостоятел-
на къща - 40 кв.м, с двор 100 
кв.м, в района на Пазара, 32 
000 лв.; тел.: 600 399

продавам самостоятел-
на къща и етаж от къща; тел.: 
0896 659 632

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

продавам къща 68 кв.м, 
с двор 1320 кв.м, в центъра 
на с. Слана бара (с асфалтов 
път); тел.: 0889 369 481

продавам тристаен тухлен 
в кв. “Калето”, с гараж, в к-с 
“Крум Бъчваров” и центъра и 
самостоятелна къща с двор; 
тел.: 606 122, 0897 828 008

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

продавам тристайни ту-
хлени апратаменти на “Таш-
кюприя”, ет. 1, и в кв. “Калето”, 
ет. 3 - 65 000 лв.; тел.: 600 
399

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 двустайни 
панелни апартаменти в к-с 
“Крум Бъчваров”, ет. 1 и ет. 3 
- 32 000 лв.; тел.: 600 399

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 изгодно селски 
имоти, парцели, търговски по-
мещения, тристаен тухлен (с 
гараж и таванска) до градска-
та градина, двустаен тухлен 

(с гараж) в кв. “Калето” - 40 
000 лв.; тел.: 600 990, 0896 
633 320, 0889 358 153

продавам празен парцел 
в регулация на с. Акациево, 
без посредник; тел.: 690 477, 
0885 323 280

продавам магазин 35 
кв.м, ново строителство, с 
Акт 16; тел.: 0887 



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.

7Обяви

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.

943 970
продавам гараж, трис-

таен апартамент и складове; 
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 двустаен ту-
хлен апартамент, с таванска, 
в кв. “Калето”; тел.: 600 399

продавам/Заменям вто-
ри етаж от къща в к-с „Плис-
ка”, с гараж и мазе, без по-
средник; тел.: 0899 203 325

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

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

продавам самостоятел-
ни къщи ново строителство 
в к-с “Христо Ботев” и “Боно-
ния”; тел.: 600 399

кУпУВА иМОТи 

купувам земеделски 
земи във Видинска област, 
плащане веднага; тел.: 600 
990, 0896 633 320, 0889 358 
153

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

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

купувам гори и земедел-
ски земи на изгодни цени, във 
всички общини и селища; 
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. „Кале-
то“); тел.: 0886 845 175

дАВА пОд нАеМ 

давам под наем обзаве-
дена гарсониера във Видин; 
тел.: 0890 302 588

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

давам под наем двустаен 
и тристаен - тухлени, след 
основен ремонт, на “Таш-
кюприя”; тел: 0894 666 969

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 София, 
ж.к “Овча купел” 1, до НБУ, 
700 лв. наем; тел.: 0878 864 
985, 0899 864 954

давам под наем тухлена 
гарсониера и двустаен ту-
хлен 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

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

давам под наем обзаве-
дена гарсониера в бл. „Кос-
мос”, 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 апар-
тамент; 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, самостоя-
телни 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 чисто нова 
блиндирана врата (кафява, 
2/90/70, с шпионка и звънец, 
четири ключа); тел.: 0897 
846 454

продавам оборудване за 
заведение, цена по договаря-
не; тел.: 0897 441 707

продавам машинно на-
рязан тютюн екстра качество 

- 30 лв./кг; тел.: 0897 686 912
продавам фургон и ко-

пачка; тел.: 0898 552 998
продавам овощна гра-

дина 1 дка в регулацията 
на с. Покрайна; тел.: 0887 
514 347

продавам гатер-банциг, 
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 ка-
мера; 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 фуражомелка 
на трифазен ток, двигател 3,2 
кВт/ч, цена – по споразуме-
ние; тел.: 0886 638 788

продавам чамов дървен 
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 

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, боядисване, 
преградни стени от гипскар-
тон, 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 “Ро-
джерини” - бензинов, чети-
ритактов, 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 - Петко 
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



8бр. 72   понеделник - сряда 1 - 3 октомври 2012 г. 

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

При км 790,20  - Видин нивото на 
Дунав в края на седмицата бе 183 
см., повишение с 3 см.  

При км 833,60 - Ново село - 118 
см., повишение с 12 см. 

Температурата на водата –19 °C.

Кранът, който повече от половин век по-
срещаше изгревите над Видин (снимката долу) 
преди дни бе домонтиран и превърнат в скрап

Овен     Опитвайте се да сте съз-
датели на нещо ново в професионално 
отношение. Откривателският дух отно-
во ще бъде силно засилен у вас, един-
ствено ще трябва да го използвате по 
възможно най-полезния за себе си на-
чин.

Телец Възможно е личните 
ви взаимоотношения с интимната поло-
винка и някои членове от семейството 
да са доста обтегнати. В този случай 
може би преди да търсите вината в 
околните, е добре да погледнете към 
собствените си разбирания.

Близнаци   Избягвайте конфли-
ктите както на работното си място, така 
и в личния си живот, защото те ще ви 
донесат нежелани главоболия не само 
сега, но и за в бъдеще. Не попадайте в 
плен на собствените си чувства в любо-
вта.

Рак  Въпреки многобройни-
те си почитатели е възможно мнозина 
от вас да се чувстват самотни и недос-
татъчно обичани. В този случай един 
откровен разговор с близък приятел ще 
ви подейства ободряващо. Мнозина ще 
имат нужда от разнообразие.

лъв    За мнозина ще е наложи-
телно да се опитват до детайл да из-
пипват всичко, с което се занимават в 
професионалната сфера, тъй като ще 
имат възможност да внесат и своето 
разбиране за естетика в заниманията, 
които заемат ежедневието.

дева    Опитайте да се освободите 
от хроничната си умора чрез повече по-
ложителни емоции и спокойно предви-
дете и планирайте някои свои инициати-
ви. Важно е да не бързате с изявления, 
които могат да ви поставят в неизгодна 
позиция.

Везни Стремете се да се съ-
образявате с някои условности, поста-
вени ви от заобикалящата среда, тъй 
като само така ще можете да се спра-
вите с многобройните предизвикател-
ства. Подходящ период за приключва-
не на някои инициативи.

Скорпион      Опитайте се да сте 
последователни в изискванията си към 
интимната половинка. Наложително 
е повече от всякога да сте реалисти в 
професионалната сфера, ако искате 
да оцелеете без сериозни наранявания 
от страна на конкуренти.

Стрелец     Не оставяйте на заден 
план някои свои лични дела, особе-
но ако са свързани с документи или 
пари. Не проявявайте липса на прак-
тичност, особено ако ви се налага да 
направите сериозни разходи за до-
макинството си.

козирог Загърбете негатив-
ното и се опитайте да мислите по по-
зитивен начин, защото само така ще 
се освободите от някои ограничения. 
Пазете се от лъжата и се стремете да 
сте максимално прями в отношенията 
си с интимната половинка. 

Водолей  Не доверявайте 
твърде лична информация дори с де-
лови партньор, тъй като рискувате в 
най-скоро време да си имате сериоз-
ни проблеми с началници или високо-
поставени особи. Бъдете внимателни 
при крупни операции с пари.

Риби За мнозина от знака е 
наложително да се пазят от нетърпе-
нието си, особено ако чакат конкрет-
ни резултати или отговори, засягащи 
професионалния им живот. Не драма-
тизирайте твърде много ситуацията, 
която ви прави тъжни.

Слънцето над Видин изгрява в 7:27 ч. и залязва в 
19:07 ч.

Фаза на Луната: намяляваща полупълна

Циганското лято и температурните рекорди от над 33 гра-
дуса през миналата седмица напълниха с хора видинския парк и 
крайдунавския бряг. Десетки рибари хвърлиха въдици в реката, 
над която се мъдри все още недовършения мост

Неизвестни лица в продълже-
ние на седмица свалят необязпоко-
явано огромните мраморни плочи, 
с които е облицован Паметникът на 
свободата във видинския  крайду-
навски парк. Вандалите пренасят 
в неизвестна посока мраморните 
плочи


