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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!

Китайските инвестиции не се случиха, засега

Чудесата на България са видински!

Само преди година 
Бойница прие с хляб и 
сол крупен китайски ин-
веститор – дълекоизточ-

ната държавна компания 
"Тянджин Фарм". 

За помпозното раз-
рязване на лентата бе 
пристигнал зам.-минис-
търът на земеделието 
на Kитайската народна 
република Гао Хонбин. 
След срещата си с него 
премиерът Бойко Бори-
сов заяви, че това е ва-
жна първа стъпка в реа-
лизацията на съвместни 
проекти.

"Ние направихме 
всичко възможно, както и 
китайското посолство, и 
правителство тези инвес-

Белоградчишките ска-
ли и Магурата и крепостта 
„Баба Вида” са на първите 
две места в класацията за 

избор на Чудеса на Бъл-
гария в сферата на мате-
риалното наследство на 
страната ни. Вотът, в който 

по данни на организато-
рите са подадени над по-
ловин милион гласа, при-
ключи вчера, в 18 часа. Ще 

припомним, че целта на 
гласуването е българите 

Благодарният български народ награди 
премиера си за “добре” свършена работа с 
титлата “Доктор хонорис кауза пердута”.

- Помниш ли култа към личността?
- Сега култ има, ама пък личност няма!

Мостът – ако не 
сега ... догодина

Транспортният минис-
тър Московски доста за-
късня вчера за инспекти-
ране на закъснението на 
строителството на моста 
Видин – Калафат. След 
като ходом огледа със-
тоянието на обекта, той 
изрази задоволство от на-
правеното през последни-
те месеци. Въпреки че все 
пак е очевадно, че мостът 
тази година няма да влезе 
в експлоатация (крайният 
срок, даден от ЕС е 29 но-
ември!),  Московски отно-
во оптимистично заяви, че 
липсващите още части на 
съоръжението при румън-
ския и на българския бряг 

ще бъдат внадени до края 
на месеца. Ако времето не 
е хубаво, строителството 
може да се довърши и ид-
ващата пролет, замаза той 
отговора си на въпроса 
кога ще се реже лентата. 
И прехвърли вината на ру-
мънската страна за това, 
че през 2012 г. няма да 
има работеща сухопътна 
връзка между Видин и Ка-
лафат, тъй като комшиите 
бавели създаването на 
смесено дружество, което 
да обслужва моста.

Отговора на 
въпросите на 

в. „НИЕ” четете в 
следващия брой.

Министър Московски тревожно гледа 
с колко е закъснял, но спокойно приема за-

бавянето на строителството на моста
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Из парламентарния контрол
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Накажете когото трябва!

Време за промяна 

Призова  депутатът от Видин Миков екоминистърката 
караджова по време на парламентарния контрол

МИХАИЛ МИкОВ 
(кБ): Уважаема госпожо 
министър! Гражданството, 
което наблюдава какво се 
случва във Видин, около 
Видин, е изключително 
възмутено от сечта, която 
е проведена в защитената 
местност „Остров Кутово”, 
която е известна и под дру-
го име „Остров Голя”. Там 
са провеждани сечи. 

Тази местност е защи-
тена заради местообита-
нията на различни видове, 
които са под защита на 
Закона за биологичното 
разнообразие. Освен това 
там се постига и едно уни-
щожаване на островните 
образувания. Извършват 
се сечи в гори от местни 
видове, които водят до 
намаляване на тяхното 
площно разпространение, 
което респективно влияе 
и на защитените видове. 
Това крие рискове за редки 
и уязвими растителни ви-
дове като блатното кокиче 
и, разбира се, за животин-
ските видове, няма да ги 
изброявам. Именно затова 
със заповед от 2007 г. е за-
щитена тази територия. 

Поради тази причина 
Ви питам: издавано ли е 
разрешение за извърш-
ване на сеч в защитената 

местност? Ако е издавано, 
на какво основание? Какви 
са гаранциите, че няма да 
бъдат увредени защите-
ните видове, респективно 
тази защитена местност? 

МИНИСтър НОНА 
кАрАДЖОВА: Уважае-
ми господин Миков, както 
Вие казахте, защитената 
местност „Остров Кутово” 
е обявена със Заповед на 
министъра на околната 
среда и водите през 2007 
г., с цел опазване на рас-
тителни и животински ви-
дове. Съгласно режимите 
в същата заповед е забра-
нено извеждането на сечи 
само в отдел 90, подотде-
ли „а”, „б” и „в” на Държав-
но горско стопанство – Ви-
дин, както и извеждането 
на сеч на цялата територия 
на защитената местност 
през гнездовия период на 
птиците от 1 февруари до 
31 юли.

През тази година от 
Регионална дирекция по 
горите – Берковица са из-
дадени четири позволи-
телни за сеч в защитената 
местност – отдел 90, подот-
дели „г”, „д”, „и” и „4”, тоест 
извън забранените за сеч 
и то само в разрешения 
период. Извеждането на 
сечите е започнало през 
август, тоест извън гнездо-
вия период и ще приключи 

през декември. Планира-
ната сеч в отдел 90, подо-
тдел „4” не е проведена и 
няма да бъде проведена. 

МИХАИЛ МИкОВ (кБ): 
Уважаема госпожо минис-
тър, на финала казахте 
нещо интересно, че плани-
раната сеч не е проведена 
и няма да бъде проведена. 
Защо е разрешена да се 
планира сеч в защитената 
местност? 

Вторият въпрос е: да-
вате ли си сметка, че ко-
гато се провежда сеч, се 
нарушава островното об-
разувание? Ето Ви сним-
ките как се правят пътища, 
вижте ги. (Дава снимките 
на министър Нона Кара-
джова.) Защото, когато се 
провежда сеч, се правят 
пътища, нарушава се ос-
тровното образувание. Не 
знам какъв частен инте-
рес защитавате, и ако не 
защитавате такъв, можете 
ли да го докажете? 

Първо, като видите 
кой е планирал сечта, как-
то сега казахте, сигурно 
ли е, че няма да се реа-
лизира? Второ, как ще се 
отрази сечта върху нару-
шаването на островното 
образувание? Трябва да 
вземете мерки това да не 
се случва. Иначе какво 
става? Държавата, която 
трябва да се грижи за би-

ологичното образувание, 
през пръсти гледа на това 
и трябва обществеността, 
гражданите, които ходят 
там – виждат, снимат, да се 
грижат повече за природа-
та, отколкото държавата. 

Аз Ви моля, първо, 
да накажете тези, които 
са планирали сеч в защи-
тената територия, нищо 
че не е проведена. Кой и 
защо ще планира сеч там? 
Има заповеди, забранява-
щи това!

Второ, да изпратите 
хора, които да отидат на 
място и да видят как се от-
разява това на островното 
образувание, защото това 
вече е абсолютен въпрос. 
Благодаря Ви.

МИНИСтър НОНА 
кАрАДЖОВА: Уважаеми 
господин Миков, ще пояс-
ня още веднъж. През 2007 
г., когато е обявявана за-
щитената територия в тези 
раздели, в които е издаде-
но позволително от горско-
то стопанство за сеч, тя е 
разрешена – не е забране-
на. Така, когато е била про-
цедурата за обявяване на 
тази защитена територия 
„Остров Кутово”, е било 
предвидено. Отделна е 
темата дали трябва да се 
променя тази заповед, но 
така е била. Тоест това е 
в съответствие с режимите 

на заповедта за защитена 
територия. Направихме 
проверка на място и на-
истина се оказа, че в тези 
три отдела действително 
не е забранено, направе-
на е тази сеч на неместни 
видове. 

Едно пояснение за 
подотдел „4”, за който ко-
легите от Регионална ин-
спекция по околна среда 
дадоха предписание да 
не се извършва сеч, не-
зависимо, че в заповедта 
за защитената територия 
не е забранена сечта. В 
заповедта за обявяване 
и на зона „Натура” – „Ос-
тров Голя” в този район не 
е различно и в този район, 
специално за другите три 
не е забранено, но в този 
раздел „4”...

МИХАИЛ МИкОВ (кБ, 
от място): То е едно и 
също!

МИНИСтър НОНА 
кАрАДЖОВА: Да, да. 
Обяснявам Ви обаче, че 
по два закона – едното е 
от 2007-а, а другото - мно-
го по-късно.

В резултат на проверки 
на колегите от министер-
ството се установи, че за 
първите три е разрешено 
както по Закона за защите-
ните територии, така и по 
Закона за биоразнообра-
зието като зона „Натура”.

По отношение на този 
подотдел „4”, на който да-
дохме предписания и не са 
осъществили никакви сечи 
по заповедта за защита на 
територията, която е Ваши-
ят въпрос, аз да отговарям 
конкретно – е разрешено, 
по зоната за „Натура” – 
не е разрешено. Дадохме 
предписания – съответно 
нито е предприето, нито 
ще се предприема. 

МИХАИЛ МИкОВ (кБ, 
от място): Няма ли да на-
кажете някого?!

МИНИСтър НОНА 
кАрАДЖОВА: На практи-
ка не се е случило нищо, 
дадохме навреме предпи-
сания.

МИХАИЛ МИкОВ (кБ, 
от място): Ако не бях за-
дал въпроса щяха да ги 
отсекат!! Накажете когото 
трябва! 

МИНИСтър НОНА 
кАрАДЖОВА: Вероятно 
трябва да се преразгледа 
заповедта на защитената 
територия, за да я приве-
дем в съответствие за за-
поведта за защитена зона. 
Просто по двата закона да 
са едно и също, така че 
това ще бъде направено, 
за да има съответствие 
между двете заповеди и да 
няма объркване.

В момента в ЕС на-
блюдаваме сблъсък на 
две доктрини. От едната 
страна стои Германия, ко-
ято настоява да се следва 
строга финансова дисци-
плина. От другата страна 
се е изправила Франция, 
чиито нов президент Фран-
соа Олан настоява да бъде 
развързана кесията и дър-
жавите да харчат повече 
пари, така че да стимули-
рат потреблението. 

Защо ни интересува 
това нас, хората, живее-
щи във Видин? 

В България огранича-
ването на различните хар-
чове, тон за което дадоха 
призивите от Брюксел за 
следване на строга финан-
сова дисциплина и макси-
мален бюджетен дефицит, 
ненадвишаващ 3 %, в го-
лямата си част се изрази 
в плътно замразяване на 

ТЕОДОРА Макавеева

доходите. В резултат за 
последните четири годи-
ни минималната заплата 
беше увеличена само два 
пъти, с по 20 жалки лв., а 
минималните пенсии - с 
подигравателните 9 лв. 
Обаче за край като нашия, 
Видинския, където мнози-
ната се трудят именно за 
минимално възнагражде-
ние, с което единствено 
да оцелеят, политиката на 
правителството за форми-
ране на размера на дохо-
дите е особено важна.

Опитите за съкраща-
ването на разходите за 
администрация посред-
ством преструктуриране 
доведоха на практика до 
закриване, преместване 
или снижаване нивото на 
почти всичките регионални 
представителства на дър-
жавните институции във 
Видинска област. В крайна 
сметка това означаваше 
загуба на работни места, 
на влизащи пари в реги-
она и по-лошото – загуба 
на човешки ресурс, защото 
голяма част от загубилите 
работата си експерти, не-
виждащи път за реализа-
ция тук, си стегнаха багажа 

и напуснаха града (така в 
и без това ускорения миг-
рационен процес се вля 
и допълнителен поток от 
висшисти, които заминаха 
с целите си семейства). 
Допълнителна трудност се 
появи и за и без това изне-
могващия бизнес, поради 
отдалечаването на мяс-
тото, където се предлага 
определена администра-
тивна услуга. 

В годините преди 
членството на България 
в ЕС надеждата беше, че 
благодарение на европей-
ските фондове общините 
ще могат да реализират 
мащабни проекти. И ако 
в други райони това стана 
(в София метрото е при-
мер за мащабен проект, 
реализиран с европейско 
финансиране), съвсем по 
различен начин стоят не-
щата в област Видин. Тук 

най-големият проект, 
финансиран с европари, 

е вторият мост над Ду-
нав, който съвсем не бива 
да бъде пример за подра-
жание – строежът на съо-
ръжението мина под знака 
на неколкократно удължа-
ване на срока за завърш-

ване и голямото оскъпява-
не, наложило гласуването 
на поредни допълнителни 
100 млн. лв. от началото 
на тази година до преди 
седмици. Същевременно 
всички във Видин сме сви-
детели на безразборното 
харчене на парите от про-
екта от служители на фир-
мата-изпълнител за коли и 
пътувания из цяла Европа, 
за хотели, посрещане на 
близки и какви ли не хар-
чове, нямащи нищо общо 
със самото изграждане на 
съоръжението. Разхище-
нията по строителството 
пък са безчетни, но нито 
правителството, нито про-
куратурата, нито пък от Ев-
ропейския съюз обръщат 
внимание на многобройни-
те сигнали за това!

След редица удължа-
вания на срока за завърш-
ване, Дунав мост при Ви-
дин – Калафат е все така 
незавършен и строител-
ството изглежда ще про-
дължи и през следващата 
година. И всички крият, че 
се е превърнал в ембле-
матичен пример за не-
ефективно изразходване 
на европейски пари – съм-

нителна процедура за из-
бор на фирма-изпълнител, 
дала оферти с нереално 
ниски, да не кажем дори 
дъмпингови цени и неиз-
пълними крайни срокове, 
толериране на корупция-
та не само от българските 
власти, но и от най-висши-
те администратори в ЕС, 
които взаимно се лъжат, 
че след множеството от-
лагания, сега - на 29 ноем-
ври, ще прережат лентата. 
Дори преди дни в Австрия 
обещаха на президента 
Плевнелиев да организи-
рат фоейерверките. Дали 
Европейска служба за 
борба с измамите (OLAF) 
не трябва да се занимае и 
с Дунав мост 2, вместо да 
се задоволява да държи в 
черния си списък община 
Белоградчик?

Все пак това е проект, 
съфинансиран от държава-

та. Самите общини обаче 
се оказват в невъзможност 
да реализират някакви по-
мащабни проекти. Община 
Видин се чуди как ще съ-
финансира и поеме разхо-
дите, докато получи парите 
по проекта за изграждане 
на регионално депо за от-
падъци. Вероятно ще се 
наложи да се тегли заем 
от Българска банка за раз-
витие – държавата, стег-
нала максимално колана 
(поне в някои отношения), 
не предлага друга помощ, 
което се разбира от запит-
ване на кмета Герго Гергов 
до министъра на финанси-
те Симеон Дянков. 

тепърва държавата 
ни ще търси еврофинан-
сиране 

за два други големи 
проекта – довършването 
на Е-79 и модернизация-
та на ж.п. линията Видин 
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тиции да се случат. На-
дявам се това да е едно 
успешно начало и дома-
кините, и хората от този 
край да приемат добре 
китайските гости и техни-
те инвестиции. Надявам 
се също, тези пари да 
донесат добър поминък 
на хората, живеещи тук", 
каза министър Мирослав 
Найденов под разветите 
червени знамена на офи-
циалното начало на про-
екта край селото.

Инвестициите 
обаче не се 
случиха.
Днес китайската фир-

ма се изтегля от Бойни-
ца. Азиатците са доволни 
от приема на хората, но 
не са успели да догово-
рят ползването на земя-
та с дружеството, което 
я владее – „Мел Инвест 
Холдинг”. Ето защо 
предвидените инвести-
ции  от милиони лева за 
строителство на крупни 
съоръжения за съхране-
ние на продукцията, за 
настаняване на техника 
изглежда засега се отла-
гат. Напразни се оказаха 
надеждите на министър 
Найденов, че китайските 
пари ще донесат добър 
поминък на хората от 
Бойница, защото дори 
при обработката на зе-
мята, сеенето и жътвата 
бяха ангажирани тракто-
ристи и комбайнери от 
Велико Търново, откъде-
то е наетата фирма с мо-
дерната селскостопанска 
техника. 

Ли У – търговски пъл-

номощник на китайската 
фирма, обясни за чита-
телите на „НИЕ” (и то на 
много добър български 
език!) причината за на-
пускането на Бойница: 

„Ситуацията е подоб-
на на това, че ако Вие не 
ми давате апартамента 
си под наем, аз как да 
живея в него? От китай-

ска страна и българска 
страна няма недоразу-
мения. Но земята бяхме 
наели от фирма „Мел Ин-
вест”. Обаче не можахме 
да се разберем по някол-
ко конкретни клаузи за 
окончателен няколкого-
дишен договор. И не сме 
подписали този договор. 
Поради тази причина ние 

напускаме Бойница и се 
насочваме към други ре-
гиони на България. Така 
че сега ще довършим 
жътвата на царевицата и 
ще я съхраняваме в си-
лозите в Мизия. 

В момента още жъ-
нем, но заради голяма-
та суша реколтата не е 
много добра, не е така-

ва, каквато очаквахме. 
Ние обаче сме решени 
да продължим работата 
в България. На този етап 
ще позабравим малко Ви-
дин, но не се знае – след 
някоя година може да се 
върнем”.

Не може да не се 
съжалява. В Бойница се 
зарадваха на тяхното 

идване, очакваха, че ще 
се отрази благоприятно 
на селското стопанство 
и икономиката на този 
най-беден край. Хората 
заслужаваха да имат и 
работа, и окуражение, че 
са заедно с икономиче-
ски най-проспериращата 
държава в света. Това го 
показа и фактът, че доби-
вите от царевица в Бой-
ница, макар и незадо-
воляващи китайците, са 
много, много по-големи 
от урожая в другата част 
на областта (виж по-горе 
„Много ниски добиви на 
слънчоглед и цареви-
ца”).

В допълнителен раз-
говор с Ли У той се обър-
на към селскостопански-
те производители във 
Видинско, като ги при-
зова да засеят люцерна, 
която китайската фирма 
е готова да изкупи. 

В Китай "Тиенджин 
Фарм" отглежда 30 000 
глави добитък и изнася 
телешко и говеждо месо 
за САЩ. За изхранването 
на животните китайците 
са готови да изкупуват 
от българските земедел-
ци люцерна, която ще 
бъде транспортирана до 
Азия на 450-килограмови 
бали. Фирмата е готова 
да предостави семе и да 
сключи договор за изку-
пуване на продукцията 
(по-подробна информа-
ция вестникът ще даде в 
следващи броеве).

Материалите 
подготви 

Владимир Савов

Много ниски добиви на слънчоглед и царевица

Китайските инвестиции не се случиха, засега

Не виждаме пречки за възобновяване на преговорите
това заяви пред в. „НИе” изпълни-
телната директорка на „Мел Инвест 

Холдинг” АД Светла Боянова

„НИЕ”: Многоува-
жаема госпожо Боя-
нова, през миналата 
година държавната 
китайска фирма „Тян-
джин Агробизнес Към-
пани” обяви, че започ-
ва да обработва 20 
хил. дка земя, взети 
под аренда в област 
Видин. Каква част от 
нея е във владение 
на „Мел Инвест Хол-
динг”?

Светла Боянова: 
Предварителният дого-
вор за аренда на земе-
делска земя в земли-
щето на Бойница беше 
сключен миналата годи-
на между „Агропоа Ин-
вест” – като собственик 
12 600 дка и „Тиенджин 
фарм култивейшън груп 
къмпани България”. Съ-
гласно споразумение и 
заповед за комасация, 
„Тиенджин фарм” полу-
чи за обработване през 
стопанската 2011/2012 и 
7 800 дка земя по чл. 37 
б, ал. 3, т. 2.

„НИЕ”: При преряз-
ването на лентата 

м.г. от зам.-министъ-
ра на земеделието на 
Китай Гао Хонбин и ми-
нистър Мирослав Най-
денов беше обявено, 
че китайската страна 
инвестира 10 милиона 
евро в дейността си 
в района на Бойница. 
Пред в. „НИЕ” търгов-
ският представител 
на китайската фирма 
заяви, че причината 
сега да напускат об-
ласт Видин е, че не са 
успели да се споразуме-
ят за цената за арен-
доване с воденото от 
Вас дружество. Бихте 
ли коментирали това 
изказване.

Боянова: До колкото 
ни е известно до момен-
та „Тиенджин фарм кул-
тивейшън груп къмпани 
България” не са инвес-
тирали пари в България, 
освен направените раз-
ходи за наем на посоче-

ната земя за стопанската 
2011/2012 и разходи за 
обработка й.

Между страните беше 
сключен предварителен 
договор за аренда за 10 
стопански години, в който 
бяха договорени всички 
условия за посочения пе-
риод, в т.ч. и цената на го-
дишната арендна вноска 
за всяка година.

За първата стопанска 
година арендната вноска 
беше заплатена макар и 
със закъснение. Не стиг-
нахме до сключване на 
окончателен договор, тъй 
като за втората стопанска 
година китайската фирма 
се отказа поради труд-
ности в комасирането на 
земята. Тяхното желание 
беше да обработват зе-
мята на един блок, което 
в нашите условия и зе-
млища е на практика не-
възможно.

Неколкократно сме 

предлагали на китайския 
партньор да подпомог-
нем дейността им като 
поемем цялата адми-
нистративна тежест по 
комасацията на имотите 
и останалите процедури 
в държавни и общински 
служби.

„НИЕ”: Възможно 
ли е да бъде постиг-
нато все пак споразу-
мение с китайската 
фирма за арендоване 
на Ваши земи във Ви-
динска област?

Боянова: Положихме 
много усилия в прегово-
рите, като от наша стра-
на не е имало промяна в 
условията, които бяхме 
договорили. Считаме, че 
наемите са пазарни и, 
ако от „Тиенджин фарм” 
приемат българските ус-
ловия за наемане на зе-
мите в състоянието, кое-
то са и нашата подкрепа 
за пълно и безвъзмездно 
съдействие за участие в 
комасирането на земята, 
не виждаме пречки за 
възобновяване на прего-
ворите с тях.

Тази година в област 
Видин селскостопанските 
производители са засели 
повече площи както със 
слънчоглед, така и с царе-
вица. 278 724 дка са нивите 
със слънчоглед, от които 
към началото на седмица-
та около 94% са прибрани 
(в общините Чупрене и Бе-
лоградчик жътвата е още 
в началото, в Димово е за-
вършена на 70%, а в оста-
налите общини е към при-
ключване). Близо 185 хил. 
дка е пък посятата царе-
вица – комбайните вече са 
ожънали реколтата от 75% 
от тях. За сравнение през 
2011 г. слънчогледовите и 
царевични ниви във Видин-
ско са се разпростирали съ-
ответно върху 215 хил. дка 
и 130 хил. дка. До тук обаче 
като че ли свършват добри-
те новини.

Средният добив и от 
двете култури тази година 
е много по-нисък отколкото 

през предходната. Към мо-
мента при слънчогледа той 
е 114 кг./дка (156 кг./дка през 
2011 г.), а при царевицата – 
194 кг./дка (338 кг./дка през 
миналата година). „Полу-
чило се е нарушение във 
вегетационните процеси 
на растенията – големите 
горещини тази година бяха 
края на юни и юли, когато 
растенията бяха още мла-
ди и това е оказало голямо 
влияние върху реколтата. 
Посевите бяха добри, до-
бре растяха и цъфнаха, 
но когато дойде периодът 
на опрашването, то беше 
нарушено заради високи-
те температури”, обяснява 
Таня Цолова, експертка в 
Областна дирекция „Земе-
делие” – Видин. 

В ОД „Земеделие” са 
издадени констативни про-
токоли за пропаднали пло-
щи в две общини – посеви-
те с царевица върху 4454 
дка в Димово и 7840 дка в 

Ружинци са унищожени на-
пълно, посочва още тя.

Традиционно добивът 
в равнинните общини (Ви-
дин, Брегово, Ново село) 
е по-висок. Тази година 
обаче, пак заради сушата 
и високите температури, 
нещата стоят по различен 
начин – най-много продук-
ция са дали слънчогледо-
вите ниви и царевичаците 
на територията на община 

Бойница, където, поради 
по-голямата надморска ви-
сочина, ги нямаше жесто-
ките жеги, които мориха по-
ниските райони в областта 

Тук, разбира се, трябва 
да направим уговорката, че 
добивът зависи не само от 
климатичните условия, но 
и от прилаганата агроте-
хника (вложените сортове, 
засято ли е навреме). Да не 
забравяме, че в Бойница 

голяма част от нивите бяха 
арендовани от китайската 
държавна фирма „Тиен-
джин Фарм”, която, пред-
вид значителната начална 
инвестиция, със сигурност 
е използвала както модер-
на техника, така и опитни 
агрономи. 

Но при всички положе-
ния площите с царевица и 
слънчоглед в общини като 
Видин, Ново село и Брего-
во са засегнати много по-
силно от неблагопроятните 
климатични условия. Така 
за разлика от миналата го-
дина, през тази най-високи-
ят добив на слънчоглед е 
получен в община Бойница 
– 187 кг./дка. В Брегово и 
Видин той е много по-нисък 
– 100 кг./дка. В Грамада е 
155 кг./дка, в Димово – 140 
кг./дка, като тук би могъл и 
да се повиши при напред-
ване на жътвата. Най-нисък 
е добивът в Ново село – 
едва 75 кг./дка. Подобни са 

резултатите от жътвената 
кампания и на царевицата. 
Най-нисък е добивът в рав-
нинните общини – в Бре-
гово той е 100 кг./дка. Във 
Видин, където царевичните 
ниви миналата година да-
доха 430 кг. зърно от декар, 
добивът сега е близо три 
пъти по-нисък – 150 кг./дка. 
Както и при слънчогледа, 
най-големи са прибраните 
количества царевично зър-
но в Бойница – 287 кг./дка. 

Разбира се, прибиране-
то на реколтата от слънчо-
глед и особено от царевица 
все още не е приключило. 
Но тъй като винаги се жъ-
нат първо най-добрите 
блокове (за да не бъдат 
именно те поразени, ако се 
развали неочаквано време-
то), дори и с напредване на 
жътвената кампания е мал-
ко вероятно добивът да се 
повиши значително, коме-
тира Цолова. 

рОСИЦА кирилова
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Лекарства за 
ветераните от войните

Ансамбълът на Нешка Робева забавлява 
димовчани навръх празника на общината

– София. Но мудността 
в действията на три по-
следователни и проти-
воположни по идеология 
правителства е еднаква 
- и Е-79, и ж.п. линията 
Видин – София са про-
екти, чието финансиране 
и изпълнение ни беше 
обещавано още от преди 
приемането ни в ЕС. Все 
пак за първия се иска 
най-вече воля, за да се 
довършат започналите 
процедури за предпро-
ектна подготовка (но и 
тук властоимащите „от-
краднаха” от Е-79 куп-
чина милиони  – според 
бившата еврокомисарка 
Меглена Кунева става 
въпрос за 210 млн.евро, 
които са прехвърлени 
към изграждането на ма-
гистрала „Тракия”, както 
пък от Дунавската стра-
тегия пренасочиха други 
милиони за метрото в Со-
фия – нерде Дунав, нер-
де Владайска река). 

С още повече неиз-

вестни е вторият проект, 
чиято стойност е оценя-
вана на около 6,5 млрд. 
лв. и е ясно, че ако въ-
обще бъде одобрен за 
финансиране, това едва 
ли ще стане в рамки-
те на един европейски 
бюджетен период. Така 
комбинираният ж.п. и 
пътен мост при Видин – 
Калафат без скоростни 
ж.п линия и поне четири-
лентов път от Видин до 
София, дори когато бъде 
завършен, ще си остане 
безсмислено направен. 

Докато в еС спорят 
кой път да поемат, 

като че ли сред бъл-
гарското население, и със 
сигурност сред видинско-
то, цари единомислие – 
водената икономическа 
политика на стягане на 
коланите не е направила 
живота на нас, хората в 
този край, по-добър. За 
мнозина тук и Меркел, и 
Олан са непознати име-
на, сигурно някои не са 
и чували за дебата в ЕС. 
Но ако попиташ един чо-
век дали би искал да се 

следва твърда финансо-
ва дисциплина с цената 
на ограничения и лише-
ния, или да се стимулира 
потреблението чрез уве-
личаване на доходите, 
вероятно той ще каже, че 
дисциплината е хубаво 
нещо, но още по-хубаво е 
да имаш пари, за да сло-
жиш храна на масата. 

Може би западните 
политици трябва да се 
запознаят с източната 
приказка на Настрадин 
ходжа за човека, който 
тъкмо научил магарето 
си да не яде и то взело, 
че ...умряло от глад.

С наближаването на 
парламентарните избори 
у нас българските поли-
тици обаче се сещат за 
тази приказка. И извед-
нъж решават, че е време 
да се направи нещо и за 
повишаване на доходите 
на хората, поне привид-
но. Вече е обещано, че 
ще има предизборно уве-
личение на пенсии с око-
ло 10% от 1 април (инте-
ресно защо ли точно от 
Деня на лъжата?). Обя-

вено е вече и минимално 
увеличение на минимал-
ната работна заплата от 
1 януари (което няма да 
реши социалните про-
блеми на нископлатените 
работници, а практичес-
ки е нов скрит данък вър-

ху дребния работодател, 
защото разходите му за 
заплати и осигуровки се 
увеличават!).

Така че независи-
мо чия гледна точка ще 
надделее и в каква по-
сока ще тръгне ЕС, в 

България държавните ни 
мъже си казват: „Досега 
бяхме послушното дете 
на Брюксел, сега е време 
да поработим и за преиз-
бирането ни, пък после – 
пак по старому”.

Време за промяна 

ДопълнеНИЕ
Наистина има немалко наши съна-

родници, които си мислят, че дебатът в 
ЕС не ги засяга, а единствено политици-
те ни ги интересува. Покрай избора на 
Сергей Станишев все пак някои дочуха, 
че той ще поведе Партията на европей-
ските социалисти за промяна в ЕС. При 
победоносното си завръщане в Бълга-
рия, на летището в София, новият-стар 
президент на европейските социалисти 
заяви: „Европа има толкова много теж-
ки проблеми, които не чукат на вратата, 
а са в апартаментите и в жилищата на 
всички граждани – безработицата, бед-
ността, липсата на икономически рас-
теж, че хората в Европа и в България 
очакват промяна”. Което, пак по него-
вите думи, означава, че в разгара на 
икономическата криза социалисистите 
трябва да предложат алтернатива на 
фискалната строгост. 

Не след дълго предстоят избори 
за Народно събрание в България, а 
след това и за Европейски парламент 

(и в двата случая освен БСП като че 
ли няма друга партия, която да влезе в 
предизборна надпревара с ГЕРБ и ве-
роятно тези две политически сили ще 
получат най-много български гласове и 
за двата парламента). Същевременно 
и двата вота със сигурност ще бъдат 
предшествани от дебат за бъдещето. 
Изходът от тях в значителна степен ще 
определи и каква политика ще се води 
у нас и ЕС, както и как ще се харчат па-
рите.

Затова за всички ни е важен деба-
тът каква икономическа политика (на 
строга финансова дисциплина или на 
стимулиране на потреблението) ще се 
следва занапред. Но най-важното е да 
не сме негови слушатели, а активно да 
се включим в него! Защото в края на 
краищата Европейският съюз трябва да 
е не на политиците, които изпращаме в 
Европарламента, а на формиращото се 
ново гражданско общество в  Европа!

т. М.

Във връзка със за-
силения интерес и за-
честилите въпроси от 
страна на  гражданите, 
РЗОК - Видин информи-
ра, че Наредба № 3 от 
24.08.2012 г. за реда за 
предписване, отпускане 
и контрол на лекарстве-
ни продукти и дентална 
помощ на ветераните 
от войните е в сила от 
31.08.2012 г.

Ветераните от вой-
ните имат право на ле-
карствени продукти, 
посочени в утвърден 
от министъра на здра-
веопазването списък, 
който се публикува на 
интернет страницата 
на Министерството на 
здравеопазването. От 
Наредбата става ясно, 
че лекарствените проду-
кти ще продължат да бъ-
дат напълно безплатни 
за тези хора и да се по-
лучават по досегашния 
ред. За разлика от пре-
ди, когато лекарствата 
се получаваха от аптеки 
със сключени договори 
със съответната общи-
на, сега аптеките трябва 
да са сключили договор 
с НЗОК.

Отпускането  на ле-
карствата на ветерани от 
войните става след пред-

ставяне на 2 броя рецеп-
турни бланки, попълнени 
съгласно изискванията, 
лична карта или личен 
паспорт, удостоверение 
за „ветеран от войните”, 
карта за предписване на 
лекарства на ветерани 
от войните.

В случаите, когато 
след 01.07.2012 г. до вли-
зане в сила на наредбата 
на ветерани от войните, 
са изпълнени рецепти 
срещу заплащане, за 
които аптеките са изда-
ли фактури на името на 
лицето, равностойността 
на лекарствените проду-
кти, предписани по реда 
на чл. 6 от отменената 
Наредба № 17 от 2000 г. 
за условията и реда за 
предписване и отпуска-
не на лекарствени про-
дукти на ветераните от 
войните, се изплаща от 
бюджета на Агенция за 
социално подпомагане.

Във Видинска област 
16 аптеки имат сключен 
договор за изпълнени-
ето на рецептите, съгл. 
Наредба № 3. 11 от тях 
се намират на територи-
ята на гр. Видин, 2 - в гр. 
Кула и по една - в гр. Бе-
лоградчик, гр. Димово и 
с. Ново село.

Пресцентър рЗОк

Между 28 и 30 сеп-
тември се проведе Тра-
диционният димовски 
панаир. С него всяка 
година се отбелязва Де-
нят на община Димово. В 

рамките на трите дни де-
сетки жители и гости на 
Димово имаха възмож-
ност да се насладят на 
подготвената празнична 
програма, изобилстваща 

от много музика, песни 
танци и поезия, да раз-
гледат различните под-
редени изложби, както и 
да си купят по нещо за 
спомен от сергииге. 

В петъчния ден (28 
септември) с много на-
строение беше поставе-
но началото на празнен-
ствата. Привечер пред 
сградата на читалището 
поздравително слово по 
случай Деня на Димово 
към събралите се произ-
несе кметът Лозан Лоза-
нов (виж сн. горе). Сред 
официалните гости на 
откриването на панаира 
бяха народните предста-
вители Любомила Ста-

ниславова и Владимир 
Тошев, които също под-
несоха своите пожела-
ния към честващите своя 
празник димовчани.

По-късно вечерта жи-
телите и гостите на Ди-
мово, които препълниха 
салона на читалището, 
имаха възможност да се 
насладят на изпълнения 
на Ансамбъла на Нешка 
Робева (виж сн. долу). 
Музикален „подарък” за 
димовчани и гостите на 
града имаше и през след-
ващия панаирен ден – за 
запазване на висок гра-
дуса на настроението се 
погрижиха Поли Паскова 
и Здравко Мандаджиев. 
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Кметът на Видин и ОбС спасиха „Видабаскет” ОФК ”Бдин-1923” победи шампиона 

Във Видин - 4-ти кръг на D2 Time Attack

да подредят онези обекти 
от материалното и нема-
териално наследство на 

татковината ни, които да 
бъдат предложени за спи-
съка на ЮНЕСКО за све-
товни културни богатства. 

Надпреварата беше 
оспорвана, а ние, във Ви-

динско, имахме защо да я 
следим с особено голямо 
внимание и с вълнение да 
отброяваме дните до ней-
ния финал. Първоначално 
значителна преднина спе-
челиха уникалните Бело-
градчишки скали и пеще-
рата Магура. По-малко от 
две седмици преди края на 
гласуването обаче водаче-
ството взе средовековната 
крепост „Баба Вида”. Две-
те видински туристически 
богатства отново смениха 
местата си само няколко 
дни преди края на онлайн 
избора. И така броени ча-
сове преди края на кампа-
нията Белоградчик и Ма-
гурата водеха с 33% пред 
заемащата второ място с 
22% средновековна кре-

пост „Баба Вида”, а трети 
се класира „Долината на 
тракийските царе”.  

Ние, разбира се, от-
давна наричаме първите 
три обекта „чудеса на Ви-
динско”. Но признаването 
им за „Чудесата на Бълга-
рия” няма как да не изпъл-
ва с гордост. Най-малкото 
защото ще се чуе, че ос-
вен бедност, безработица, 
лоша инфраструктура и 
ред други проблеми в на-
шия край има и прекрасни 
неща. 

Вчера вечерта на це-
ремония в НДК бе обявен 
окончателният резултат от 
гласуването. Повече под-
робности четете в следва-
щия брой на в. „НИЕ”

Чудесата на България са видински!

На Димитровден ще бъде представена 
книгата на Хари Яръмов „Юбилейни 
върхове на видинския баскетбол”

Отново в последния 
момент, преди старта на 
баскетболния шампионат, 
мъжкият представителен 
отбор на Видин бе спасен. 
Кметът на Видин Герго 
Гергов и председателя на 
Общинския съвет Пламен 
Трифонов откликнаха на 
апелите на ръководството 
на „Видабаскет” за помощ 
и финансово съдействие, 
за да може да се покрие 
таксата за участие в мъж-
ката „А” група. От бюджета 
на Общината бяха преве-
дени необходимите 3000 
лева. Това са част от гла-
суваните с Решение №44 
от 29.03.2012 г. от Общин-
ския съвет средства за 
подпомагане дейността на 
спортните клубове във Ви-
дин. Така БК „Видабаскет” 
изпълни задължението си 
към родната федерация. 

Това му позволи вчера (3 
октомври) и да участва в 
разиграването на жребия 
за определяне на реда на 
изиграване на мачовете 
през тазгодишното, 69-то 
държавно първенство. 

Девет са отборите, ко-
ито ще участват през но-
вия сезон. „Видабаскет” ще 
се изправи срещу „Акаде-
мик” – Благоевград, „Ака-
демик” – Пловдив, „Бал-
кан” – Ботевград, „Дунав 
2007” – Русе, „Икономиче-
ски университет” – Варна, 
„Тракийски университет” 
– Стара Загора, „Чавдар” 
– Троян и „Casino Capitol 
Спартак МВР” – София.

На този етап баскет-
болният отбор на Видин е 
спасен. Но и този сезон, 
както всяка година, в хода 
на първенството ще се 
търсят средства за обез-
печаване на състезател-
ната дейност, а до края на 
годината ще са необходи-
ми още 10 000 лева. Мом-
четата отново ще играят 
на свободни начала, без 
заплати и премии, като ще 
бъде запазена и символич-
ната цена от един лев вход 
за домакинските срещи в 
зала „Фестивална”. 

Видинската баскет-
болна школа е с традиции 
в страната и повече от 50 

години без прекъсване 
мъжкият отбор е част от  
Държавния шампионат. 
Радващо е, че баскетболът 
засега продължава своето 
развитие, защото тази го-
дина привържениците на 
играта в нашия град ще 
имат много поводи за гор-
дост. 

На Димитровден – ду-
ховния празник на Видин, 
официално ще бъде пред-
ставена дългоочаквана-
та книга на Хари Яръмов 
„Юбилейни върхове на ви-
динския баскетбол”, която 
приживе успя да довърши. 
През 2013 година става 
едно десетилетие откакто 
„Видабаскет” под това си 
име продължава да пише 
баскетболната история на 
Видин.

росен 
ракаджиев

В събота и неделя 
Видин бе домакин на 
4-ти кръг от шампионата 
D2 Time Attack, който се 
проведе в парк „Нора Пи-
занти“. Организатори на 
събитието са Община Ви-
дин, Клуб по автомобили-
зъм ЖИКО - Моторспорт 
и Дрифт клуб България. 
Старт на състезанието 
даде заместник-кметът 
на общината Добромир 
Дилов. 

Финалите бяха в кла-
совете S1, S2, S3 и M1, 
M2, M3. Над 50 любители 
на екстремните спортове 
от цялата страна взеха 
участие в състезанието. 
Специалният етап във 
Видин събра стотици зри-
тели, които наблюдаваха 
с интерес атрактивното 
автомобилно шоу. 

Общо 21 
купи и меда-
ли бяха раз-
дадени на 
победители-
те. Наградите 
връчиха кме-
тът на Видин 
Герго Гергов 
и неговият 
з а м е с т н и к 
Д о б р о м и р 
Дилов. Пър-
во място в 
генералното 
к л а с и р а н е 
спечели Си-
меон Симео-
нов от Плов-
див с „Хонда 
Сивик”, след него се 
подреди Румен Киров 
от Монтана със „Субару 
Импреза”, а на трета по-
зиция е видинлията Бо-

рислав Димитров 
с „Рено Клио”.

Общинска 
пресслужба

ОФК”Бдин-1923” победи 
с 5-1 миналогодишния шам-
пион на Областна футболна 
група - Видин „Дунав” - Ду-
навци и се изкачи на вто-
рото място във временното 
класиране. Мачът започна 
с превес на видинлии, които 
имаха и претенция за неот-
съдена дузпа още в 12 мину-
та. Тимът от Дунавци обаче 
се съпротивляваше успешно 
до 29 минута, когато след 
центриране на Серафим  
Христов, Александър Вио-
линов надскочи вратаря и 
отбеляза за 1-0. В 44 минута 
Виолинов отбеляза и втория 
си гол в мача. В ситуацията 
Ангел Каишев стреля силно 
от около 25 метра, топката 
отскочи в гредата и Виоли-
нов отново с глава вкара при 
добавката. В 53 минута пад-
на и третият гол. Сашо Вио-
линов бе изведен от Георги 
Илиев зад гърба на защи-
тата и с премерен удар ре-
ализира хеттрика си в мача. 
Гостите върнаха един гол в 
60 минута след прецизно из-
пълнен пряк свободен удар 
от опитния Андрей Кирилов. 
При едно разбъркване пред 
вратата на гостите защитни-
кът им Калоян Боянов при 
опита си да изчисти една 
топка, я насочи неспасяемо 
в собствената си врата за 
4-1 в 68 минута. Игралият 
много силно в мача Ангел 
Каишев вкара красив гол с 
премерен удар от границата 
на наказателното поле в 77 
минута за крайното 5-1.                                                                                       

Останалите срещи от 
кръга завършиха също с 
домакински победи. Вода-
чът в класирането „Тимок” 
- Брегово разгроми с  9-1 
„Кула-04”,  „Венец” - Орешец 
победи безпроблемно аут-
сайдера „Рациария” - Арчар 
с 5-0,  „Партизани” - Макреш 
се справи със „Септември” - 
Градец с 2-0, а „Ботев” - Гра-
мада взе минимална победа 
с 1-0 над „Пластик” - Старо-
патица. Почиваше отборът 
на „Ботев” - Димово. 

В следващия кръг  на 6 
октомври от 16.00 часа иг-
раят „Септември” -„Ботев” 
(Грамада), „Кула-04” - „Пар-
тизани”, „Рациария” - „Тимок” 
и „Дунав” - „Венец”. На след-
ващия ден от 16.00 часа е 
срещата „Ботев” (Димово) - 

”Бдин-1923”. Почива отборът 
на „Пластик” - Старопатица. 

Втори кръг на Юно-
шеска областна футболна 
група – Видин

Изиграха се  и срещите   
от 2 кръг и на Юношеската 
областна футболна група.  
ОФК ”Бдин-1923” победи с 
6-0 „Тимок” Брегово, „Кула-
04” победи с 3-2  „Ботев” Ди-
мово и „Балкан” Белоградчик 
бе разгромен от ОФК ”Ружин-
ци” с 1-7. В следващия кръг 
на 6 октомври от 10.30  часа 
играят ОФК ”Ружинци”-ОФК 
”Бдин-1923” и „Ботев” Димо-
во - „Балкан” Белоградчик. 
На следващия ден по също-
то време е срещата „Тимок” 
Брегово - „Кула-04”.

Във временното кла-
сиране ОФК ”Бдин-1923” е 
на първо място с 6 т. и 18:0 
голово съотношение, „Ку-
ла-04” е на второ място със 
същия брой точки - 6 т., но с 
по-лошо голово съотноше-
ние -  5:3. ОФК ”Ружинци” 
се нареждат на трето място 
с актив от 3 т., 8:3 голове. 
Следват „Тимок” - Брегово (3 
т., 2:7) „Ботев” -Димово (0 т., 
3:5 ) и „Балкан” - Белоград-
чик -  0 т., 1:19.

Стартира първенство-
то на Областната детска 
футболна група

Областният съвет на 
БФС - Видин раздели на две 
групи участващите отбори 
при най-малките. В група 
„Дунав” са двата отбора 
на ОФК „Бдин-1923,   ОФК 
”Бдин-1923”- 1 и ОФК ”Бдин-
1923”- 2, както и „Дунав” -Ду-
навци, „Кула-04” и „Тимок” 
-Брегово. В група „Балкан” 
са тимовете на  ДФК ”Ви-
дин”, „Балкан” -Белоградчик, 
ОФК ”Ружинци” и „Ботев” 
-Димово. 

В група „Дунав” бяха 
изиграни два кръга. В първия 
ОФК ”Бдин-1923” -1 победи с 
10-0 „Дунав” -Дунавци, а „Ти-
мок” - Брегово надигра „Ку-
ла-04”  с 5-0. Във втори кръг 
ОФК „Бдин-1923”-2 загуби 
от ОФК ”Бдин-1923”-1 с 1-6, 
а „Тимок” победи, като гост 
с 4-2 „Дунав”. В група „Бал-
кан”  ДФК ”Видин” победи с 
4-1 „Балкан”, а ОФК ”Ружин-
ци” постигна същия резултат 
срещу „Ботев” - Димово. 

красимир 
каменов

Пещера “Магура“
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гр. Видин, ул. „Александър Батенберг”, 
ет. 1, офис №8 (над банка „Пиреос”)

0885 54 06 35
0878 54 06 35
0895 31 98 87
www.eli75.portalimoti.com
e-mail: 
eli75_1975@abv.bg

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.
41 кв. м... “Панония”, панел, ет. 2, ...................................................................22 000 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 - 30 000 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. „Съединение” – тухла, 90 кв.м., ет.7/8, таванска, мазе - 52 000 лв.
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. 73   четвъртък - неделя 4 - 7 октомври 2012 г. 

ПрОДАВА 
ИМОтИ

Продавам къща във Ви-
дин - 60 кв.м, дворно място 
370 кв.м, цена 36 000 лв.; тел.: 
0896 330 733

Продавам боксониера 
40 кв.м., находяща се на ул. 
„Княз Борис I”, кв. „Калето” - 
25 000 лв.; тел.: 0887 668 898, 
0876 668 881

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 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 тухлена гар-

сониера, тристаен тухлен за 
45 000 лв., гарсониера за 18 
500 лв. и къща с двор; тел.: 
0897 828 008

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

Продавам дворно място 
1350 кв.м с две къщи, гараж, 
баня, селскостопански по-
стройки, 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 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 за 25 
000 лв., двустаен тухлен - 
изгодно, тристаен тухлен, с 
гараж, в широк център; 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 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 многостаен, 
с гараж, в к-с “Крум Бъчва-
ров”, двустаен, 90 кв.м, в кв. 
“Калето” - изгодно, магазин в 
центъра; тел.: 0878 620 610

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

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 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 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/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

кУПУВА ИМОтИ 

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

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

купувам гори и земедел-
ски земи на изгодни цени, във 
всички региони; тел.: 0897 
828 008, 0878 620 610, 0887 
471 218

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 скла-
дово помещение 40 кв.м в 
ЮПЗ - 40 лв.; тел.: 094/991 
251, 0893 963 132

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



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 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.

ОБЯВЯВА

OБЩИНА  ВИДИН
Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

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.

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддава-
не за отдаване под наем на помещение и терен, находящи се на 

територията на община Видин, за срок от една година:

Помещение за търговия на дребно, находящо се в читалищ-
ната сграда на с. Покрайна, с площ 46кв.м., начална тръжна 

цена – 82,80 лв. месечен наем без ДДС и начален час за
провеждане на търга - 9,30 ч.

терен за разполагане на временен павилион за обущарски 
услуги, находящ в гр. Видин, к-с „кр.Бъчваров” /срещу бл. 

15/, с площ 9 кв.м., начална тръжна цена – 27,00 лв. месечен 
наем без ДДС и начален час за провеждане на търга – 10,00 ч.

I. търговете ще се проведат на 25.10.2012 г. в административната 
сграда на Община Видин, ет. 5, Заседателна зала.

II. Заявления за участие в търговете и придружаващите го документи 
се подават в срок до 24.10.2012 г. до 16,00 ч., в „Център за информация и 
обслужване на граждани”, административната сграда на Община Видин, 
ет.1.

III. тръжната документация се закупува в срок до 24.10.2012 г. до 
15,00 ч. от ет. 5, стая №7 в административната сграда на Община Видин. 
Цена на документацията – 40 лв. без ДДС.

IV .Време и начин за оглед - всеки работен ден.
V. Депозит за участие в търговете  – 100 лв. /сто лева/, вне-

сени в срок до 24.10.2012 г. до 15,00 ч. по сметка на Община Ви-
дин IBAN:BG79DEMI92403300046030, BIC на „Търговска банка-Д” 
АД:DEMIBGSF 

VI. Начин и срок на плащане от спечелилия търга участник:
плащането се извършва в едномесечен срок от връчване на Запове-

дта на кмета на община Видин за определяне на спечелилия участник.
VII. Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съ-

гласно срока указан в т. VI от настоящата Заповед.
тел. за справки: 094/609440

Давам под наем двустаен 
апартамент в кв. “Калето” - 
120 лв.; тел.: 0896 799 713

Давам под наем тър-
говско помещение 34 кв.м. 
на ул. „Вела Пеева” (срещу 
„Милановата къща”) – 250 
лв.; тел.: 0887 668 898, 0876 
668 881

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 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 помеще-
ние в идеален център, 800 
кв.м, с паркоместа; тел.: 0888 
622 789

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

Продавам оборудване 
за магазин за дрехи - всичко 
необходимо за магазина; тел.: 
094/991 251, 0893 963 132

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

Продавам компресор 
за ЗИЛ 130, нов; тел.: 0878 
775 235

Продавам употребявана 
немска тестомесачка, 50 кг 

брашно, и везна - 10 кг; тел.: 
0885 535 817

Продавам машинно на-
рязан тютюн екстра качество 
- 30 лв./кг; тел.: 0897 686 912

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

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

Продавам овощна гради-
на 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

търся почасова рабо-
та - почистване на домове, 
офиси, входове и селско-
стопанска работа; тел.: 0892 
300 067

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

Образована жена търси 
работа – гледане на болен, 
чистене на офиси, домове, 
гледане на деца; тел.: 0897 
507 456

УСЛУГИ 

Изчукване на букви върху 
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, четири-
тактов, 8,5 к.с, заедно с инвен-

тар 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 злат-
на гривна пред гише в по-
щата. Загубилата я да се 
обади на тел.: 640 767 - Петко 
Кичашки

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

Вицове

При км 790,20  - Видин 
нивото на Дунав е 185 см., 
понижение с 10 см.  

При км 833,60 - Ново село 
- 131 см., понижение с 6 см. 

Температурата на вода-
та –18,9 °C.

Слънцето над Видин изгрява в 7:31 ч. и заляз-
ва в 19:02 ч.

Фаза на Луната: намяляваща полупълна

Отива мъж при психо-
лог и казва:

- Всичко в живота ми е 
прекрасно, но ми липсват 
силни усещания. Как да 
си кача адреналина? Опи-
тах всичко - скокове с па-
рашут, бънджи, подводно 
плуване и т.н. Искам нещо 
ново.

- Хванете си любовни-
ца.

- Имам си три, не по-
мага.

- Тогава разкажете за 
тях на жена си.
J J J

Питат Радио Ереван: - 
Как може да се преживее 
кризата?

- С помощта на пра-
вилно подбрани антиде-
пресанти.

- По точно?
- Пари, имоти, злато, 

диаманти.
J J J
Една жена имала три 

дъщери.
Когато най-голямата 

се омъжила и се готвела 
да се премести при съпру-
га си, майка й я помолила 
да й напише за интимния 
си живот.

След 2 дни пристиг-
нало писмо в което имало 
само една дума: 'Nescafe'.

Майката отначало 
нищо не разбрала, но след 
това случайно се натъкна-
ла на реклама във вестни-
ка на 'Nescafe' - 'Удоволст-
вие до последната капка' 
- и много се зарадвала за 
дъщеря си.

След това се омъжила 
средната дъщеря и майка 
й отново я помолила за 
същото. След една сед-
мица пристигнало писмо: 
'Benson & Hedges'.

Майката започнала 

да търси във вестиците 
реклама за съответните 
цигари, намерила текста: 
'Extra Long, King Size' и от-
ново се зарадвала.

Най-накрая дошъл 
редът на най-малката дъ-
щеря, която след един 
месец изпратила писмо 
само с една фраза: 'British 
Airwais'.

Майката намерила ре-
клама на авиокомпанията 
и паднала в несвяст, про-
читайки нейния текст: 'Три 
пъти дневно, седем дни в 
седмицата, във всички на-
правления' .

Овен      Не доверявайте твърде 
лична информация, дори на делови 
партньор, тъй като рискувате в най-ско-
ро време да си имате сериозни пробле-
ми с началници или високопоставени 
особи. В случай че работите в сферата 
на търговията, бъдете внимателни.

телец Опитайте се с пове-
че прозорливост да предвидите някои 
важни ходове на вашите колеги, кон-
куренти и делови партньори, така ще 
успявате винаги да сте в крак с насто-
ящите събития, които пряко ви засягат 
в делово и материално отношение.

Близнаци    Залагайте на всич-
ко, което ви носи положителни емоции, 
дори заниманията ви да са неразби-
раеми от заобикалящите. Опитайте се 
навреме да свършите с текущите си за-
дачи, за да имате повече време за от-
пускане и развлечения. 

рак       Въздържайте се от поема-
нето на допълнителни ангажименти от 
професионален характер. Също така е 
препоръчително да избягвате случай-
ните запознанства. Потиснатите пред-
ставители на знака да се опитат да пре-
карват повече време на открито.

Лъв    Като цяло ограничете до 
възможния за вас минимум разходите, 
които не са наложителни на този етап. 
Внимателно предприемайте рисковани 
операции в професионалната сфера. В 
любовта се опитайте да оцените дис-
кретността и подкрепата.

Дева  Опитайте се да поемате 
разумни рискове, доколкото, разбира се, 
обстоятелствата ви го позволяват, в про-
фесионално отношение. Загърбете не-
гативното и се опитайте да мислите по 
позитивен начин, защото само така ще 
се освободите от някои ограничения.

Везни  Пазете се от лъжата и се 
стремете да сте максимално прями в 
отношенията си с интимната половин-
ка. Действайте праволинейно, защото 
така ще съумеете да запазите позиции-
те си. Невниманието ви може да стане 
причина за сериозни грешки.

Скорпион     Стремете се да се 
съобразявате с някои условности, по-
ставени ви от заобикалящата среда, 
тъй като само така ще можете да се 
справите с многобройните предизвика-
телства от делови, материален и личен 
план.

Стрелец       Наложително е пове-
че отвсякога да сте реалисти в про-
фесионалната сфера, ако искате да 
оцелеете без сериозни наранявания 
от страна на конкуренти и недобро-
желатели. Опитайте се да системати-
зирате желанията си.

козирог    Знайте, че ако нещата 
не се получат, то не е задължително 
проблемът да се крие във вас. Опи-
тайте се обаче да не усложнявате 
ситуацията за себе си, като си съз-
давате допълнителни задължения и 
отговорности.

Водолей    Възможно е мнози-
на от вас да се затворят и да станат 
неконтактни, но това, от една страна, 
ще има положителен за вас ефект, 
тъй като ще можете да си дадете ясна 
сметка кои са вашите приоритети и 
към какво се стремите в живота си.

риби Мнозина ще се нужда-
ят от самостоятелност при изпълне-
ние на задълженията си в службата. 
В случай че обстоятелствата ви нало-
жат или по свое желание решите да 
работите в колектив, то трябва да се 
пазите от клюки и интриги. 

Видински фотограф победител във фотоконкурс на ЕК

Фотосът, донесъл високото признание за фотограф-
ските умения на Боян Иванов

Боян Иванов

П р о ф е с и о н а л н и я т 
фотограф Боян Иванов от 
Видин е един от победи-
телите във фотоконкурса 
на Европейската комисия 
(ЕК) „Европа в твоя реги-
он”. Фотосът, който е един 
от над 600-те общо пода-
дени за участие в конкур-
са, показва обновената с 
проект по ОП „Регионално 
развитие” сграда на СОУ 
„Н. Й. Вапцаров” в с. Дре-
новец, община Ружинци.

„Това е една изклю-
чително въздействаща 
снимка, която улавя по 
невероятен начин цен-
ността на инвестирането 
в нашето бъдеще. На тази 

фотография ние, 
наблюдателите, 
усещаме силните 
емоции на деца-
та. Харесва ми, 
че децата пози-
рат за някой друг, 
а фотографът е 
подбрал разли-
чен ъгъл – изне-
надващо едно от 
тях го забелязва 
и поглежда към 
обектива. В тех-
ническо отноше-
ние – добра рабо-
та със светлина и 
светкавица, хуба-
ва композиция”, 
се казва в един от 
коментарите на 
журито, оценило 
най-високо сним-
ката на Боян Иванов.

Пред в. „НИЕ” видин-
ският фотограф каза, че 
е получил поздравления 
от трима еврокомисари, 
сред които и българската 
комисарка Кристелина Ге-
оргиева. Георгиева дори е 
коментирала във Фейсбук 
страницата на конкурса, 
отправяйки своите поз-
дравления за Боян и за 
втория отличен българин 

Симеон Митков (двама от 
общо четиримата победи-
тели са наши сънародни-
ци). 

Видинският фотограф 
е отличен след гласува-
не във Фейсбук в катего-
рията „My Project” („Моят 
проект” – Бел. „НИЕ”) и ще 
бъде награден лично от 
европейския комисар по 
регионална политика Йо-
ханес Хаан на специална 
церемония в Брюксел на 9 

октомври.
Боян Иванов съобщи 

още, че подготвя фото-
изложба, която ще бъде 
подредена в сградата на 
Народното събрание. Тя 
ще отвори врати на 22 ок-
томври и ще продължи до 
4 ноември. През тези дни 
посетителите ще могат да 
разгледат 90 уникални фо-
тоса, обединени от темата 
„стария и новия Видин”.


