
Областен вестник - Видин

Оттука започва България!
 пОнеделник - сряда 8 - 10 октомври 2012 г. бр. 74  (2705)   год. XXIII   30 стотинки

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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Ревниви* сме по отношение 
строителството на моста

Белоградчишките скали и Магурата в ЮНЕСКО? За да се свърже цялостната конструкция на 
моста, трябва да се затвори тази 18-метрова 
пропаст над Дунав със сегмент между стълб 
РВ12 и устой А3, краен елемент на основата на 
моста към по-високия румънски бряг

а строители и министър не работят 
ревностно за завършването му 

„Аз съм доволен от 
темпото, което се по-
стигна през последните 
месеци. Разбира се, за-
слугата е и на инженера, 
и на изпълнителя. Но и 
като държава постигнах-
ме абсолютно всички 
необходими параметри, 
за да се постигне тази 
огромна работа”, рече 
транспортният минис-
тър Ивайло Московски, 

който на 3 октомври 
(сряда) инспектира до 
къде е стигнал строежът 
на Дунав мост 2. 

Той съобщи и една 
радостна вест – със 
сигурност се очаква на 
посещение във Видин 
отново да дойде коми-
сарят по регионална 
политика на ЕС Йоханес 

Ревност – 1. Болезнено мъчително чувство на недо-
верие, на съмнение във верността на любимо същество. 
2. Усърдие, залягане, старание, прилежание с цел пости-
гане на нещо. (Тълковен речник на българския език)

Нова инвестиция за 8 млн. евро в „ГИПС” АД

В четвъртия ден на 
миналата седмица офици-
ално беше открит новият 
завод в с. Кошава с Комп-
лектна инсталация за кал-

циране на пророден гипс 
– първата изобщо правена 
в България досега. Лента-
та прерязаха областният 
управител Цветан Асенов, 

Павел Шопов, собственик 
на завода, Юлиян Петков, 
председател на Съвета на 
директорите на “ГИПС” АД, 
кметът на Видин Герго Гер-

гов и изпълнителният ди-
ректор  Пламен Василев. 
Водосвет извърши Негово 

„Баба Вида” остана втора
Славка Бозукова, главен редак-
тор на в. „Стандарт”, връчва 
отличието на кмета на община 
Белоградчик Борис Николов

 Поправка във втория закон на Архимед:
Течност, потопена в тяло, след седем годи-

ни тръгва на училище.
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Из парламентарния контрол
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Хаан, който вече бе тук в 
края на юни, за да види 
строителството на Дунав 
мост 2. Европейският по-
литик е изразил желание 
тази година да премине 
пеша от едната до другата 
страна на моста. 

В какъв вид мостът 
Видин – Калафат ще по-
срещне еврокомисаря, не 
е обаче сигурно въпреки 
доволството на министъра 
от работата. Защото е на-
пълно възможно в края на 
ноември вместо на завър-
шен мост (както и лично 
премиерът Борисов обе-
ща на 30 юни) да заведат 
еврокомисаря да разгле-
да отново шестгодишната 
строителна площадка. 

Защо не се ловим на 
оптимистичните приказ-
ки на министър Москов-

ски?
Първо, защото не се 

знае и 
докъде точно е добу-

тан строежът в момента. 
От официалните прес-

съобщения (виж карето), 
които ни (дез)информират 
за стадия на изпълнение 
на Дунав мост 2, става 
ясно, че на 30 юни мосто-
вото съоръжение е било 
готово на 82%, месец и по-
ловина по-късно работата 
вече е свършена на 91,6%, 
а миналата седмица физи-
ческото изпълнение на мо-
ста се е ... върнало назад  
до 86%. Комай изпълните-
ли и правителство ни учат 
как се танцува танго – две 
крачки напред, една на-
зад (добре все пак, че не 
е по рецептата на Ленин: 
„Крачка напред, две на-
зад”). Всъщност нищо чуд-
но, че се получават такива 

противоречия – при такова 
шестгодишно лъжене и ма-
жене кога ще стане и кол-
ко ще струва вторият мост 
над р. Дунав, е неизбежно 
и самите източници на ин-
формация да се омотат 
като пилета в кълчища.

Така че сега, след 
множество просрочвания 
на завършването на мо-
ста, все още не може да 
се мине и пеша по него. 
Защото, както и минис-
тър Московски призна, до 
свързването на двете час-
ти на моста остават още 
18 метра (колко му е - един 
сегмент?!). Мястото е оба-
че на най-трудната за ра-
бота част и затова изисква 
особени усилия. „Крайна 
цел е до края на този ме-
сец, може би първата сед-
мица на ноември, да бъде 
напълно свързан мостът, 
тоест ще може да се пре-

мине реално от българска 
до румънска страна”, до-
пълни министърът. 

но не бързайте да се 
възрадвате, не стягайте 
дисаги, 

готвейки се дойде ли 
декември, да тръгнете по 
моста – та чак в Калафат. 
След свързването оста-
ват да се довършат някои 
„дребни” подробности – 
например поставяне на 
траверсите и железопът-
ните релси, полагане на 
нужните слоеве асфалт, 
отливане на страничните 
бетонни стени и слагане 

на парапети, изграждане 
на телекомуникационна, 
електрическа и други нуж-
ни за функционирането 
на моста инфраструктури, 
монтиране на мантинели, 
знаци и табели, направа 
на пътна маркировка... 

Така че каквото и да си 
приказва Московски, 

новата година ще за-
вари дунав мост 2 все 
незавършен.

На всичко отгоре една 
част от изброените по-го-
ре дейности (например 
хидроизолация и полагане 
на асфалтовите настил-

ки) могат да се извършват 
само при температура над 
5 градуса – така че май и 
ние трябва да се присъ-
единим към молебена на 
министър Московски за то-
пло време: „Дай, Боже, да 
е хубаво времето”. Всъщ-
ност той е единственият 
в България, който не иска 
да е хубаво времето, ще 
му се циганското лято да 
свърши и да завали тутак-
си сняг. Само така може да 
се оправдае, че работата 
не е приключила 
в твърдо обеща-
ния на Европа 

Няма констатирани нарушения

Ревниви сме по отношение строителството

Един от сегменти-
те от конструкцията е 
с около половин метър 
по-нисък от съседния 
(виж стрелката на сним-
ката горе). „Кранът ще 
повдигне сегмента и ще 
ги изравни. Това са тех-
нически казуси, които са 
част от работния про-
цес – няма нарушение, 
няма дефекти и такива 
неща”, „вещо” показва 
финансистът Москов-
ски с ръка как ще стане 
(снимката вляво).

Из официални прессъобщения:
„Достигнати са 82% физическо изпълнение и над 90% финансово по 

договора за Дунав мост 2. Това отчете министърът на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на ин-
спекция на строителството на моста между Видин и Калафат”.

София,30.06.2012 г. 
Министерство на транспорта

***
„Продължават работите по изграждане на жп естакадата към и на мо-

ста, в ход е строителството на връхната й конструкция. Доизграждат се на-
сипите за пътния и железопътния подходи към моста.  Изпълнението на 
проекта по изграждането на моста към края на месец юли е 91,6%”.

15.08.2012
пресцентър „дунав мост Видин – калафат”

***
„Към момента са завършени около 86% от строителните работи по съо-

ръжението, а финансовото изпълнение на договора е 96%, каза министър 
Ивайло Московски. Осемнайсет метра остават за да бъде свързан изцяло 
Дунав мост 2 от българския до румънския бряг”.

София,03.10.2012 г. 
Министерство на транспорта

След свързването остават да се извършат „дребни” подробности по дву-
километровия мост – например поставяне на траверсите и железопътните 
релси между „въжетата”, отливане на страничните бетонни стени и сла-
гане на парапети, изграждане на телекомуникационна, електрическа и други 
нужни за функционирането на моста инфраструктури, полагане на бордюри, 
плочки и нужните слоеве асфалт по двете ленти и велоалеи в двете посоки, 
монтиране на мантинели, знаци и табели, направа на пътна маркировка... 

казва пред 
в. „ние” 

министърът 
на транспорта 

ивайло 
Московски
„НИЕ”: Министър 

Московски, независимо 
от дадената от Вас 
положителната оцен-
ка за свършеното, сте 
с нагласата, че тази 
година мостът няма 
да работи и да пропу-
ска коли нормално?

ивайло Московски: 
Искрено желая и всички 
го искаме действител-
но да стане функциони-
ращ мостът и да може 
да се преминава по него 
до края на годината. Но 
дори и, ако времето поз-
воли, физически той бъде 
направен, заради забавя-
нето около компанията, 
която трябва да бъде на-
правена между България 
и Румъния, най-вероятно 
това няма да може да 
бъде направено до края 

на годината. 
„НИЕ”: На видинлии 

им правят впечатле-
ние огромните разхи-
щения, както около 
строежа на моста, 
така и разходите на ис-
панските специалисти 
за хотели, посрещане 
на роднини, наемане 
на коли и пътувания 
по цяла Европа и т.н. 
И всичко това е с пари 
от проекта.

Московски: Проектът 
се финансира с европей-
ски средства – до момен-
та всички одити и провер-
ки, които са направени, 
не констатират наруше-
ния. Всяка една фаза на 
проекта се одитира от 5-6 
независими одиторски 
институции, така че ако 
има някакво нарушение, 
то ще бъде поне от ня-

коя от тези одиторски ин-
ституции констатирано. 
До момента няма такива 
констатации. 

„НИЕ”: Кога ще се 
направи участъкът от 
Е-79 Димово – Ружинци, 
тъй като без него мос-
тът е безсмислен?

Московски: Този 
участък се проектира 
като четирилентов път 
– от 2014 г. проектът би 
трябвало да влезе в из-
пълнение. Ако има въз-
можност и останат сред-
ства в зависимост от това 
как се изпълнява програ-
мата, може да започне 
дори този програмен пе-
риод отпреди 2014 г., но 
трябва да се провери в 
Пътната агенция на какъв 
етап е проектирането.
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Преосвещенство Велич-
ки епископ Сионий. Сред 
гостите бяха народният 
представител Михаил Ми-
ков, Камелия Лозанова, 
изпълнителна директорка 
на Агенция по заетостта, 
зам.-областната управи-
телка Елка Георгиева, 
председателят на ОбС – 
Видин Пламен Трифонов, 
Калина Николова, кметица 
на с. Кошава, които под-
несоха своите поздрави 
и пожелания за бъдещи и 
още по-големи успехи и за 
завоювани нови пазари.

Само оборудването на 
новата инсталация с капа-
цитет 80 хил. тона годиш-
но е на стойност 8 000 000 
млн. евро. Доставчик на 
оборудването е Claudius 
Peters Projects, една от 
водещите световни фир-
ми, която е избрана след 
конкурс, при утвърдени от 
държавата критерии. Са-
мият проект е реализиран 
с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Развитие на конкурен-
тоспособността на бъл-
гарската икономика 2007-
2013 г”.

Това не е първата 
значителна инвестиция, 
осъществена от ръковод-
ството на “ГИПС” АД – от 
приватизацията до сега за 
подобряване на производ-
ствените процеси са вло-
жени близо 22 млн. лева. 
Първият етап от инвес-
тиционната програма на 
Дружеството е осъщест-
вен през юни 2006 г. със 
закупуване на комбайн 
КСП-32 за механизиране 
на добива и прокарване 
на минните изработки. 
През 2007 г. е реализи-
рана и втората част от 
нея с откриването на цех 
за производство на сухи 
строителни смеси. В него 
са монтирани две поточни 
линии, които годишно про-
извеждат 50 хил. тона гип-
сови шпакловки, мазилки, 
лепила, фугопълнители 
и циментови смеси; из-
градена е инсталация за 
пресяване и сушене на 
пясък, който се влага в 
новите смеси на гипсова 
и циментова основа. С из-
граждането на Завода за 
калциниране на природен 
гипс и пускането в експло-
атация на Комплектната 
инсталация приключва 
третият етап от инвести-
ционната програма.

„Щастлив съм да Ви 
поздравя с добре дошли 
на територията на ГИПС 
АД по такъв прекрасен 
повод – откриването на 
най-модерната в Бълга-
рия инсталация за кал-
циниране на гипс от при-
родна суровина, изцяло 
съобразена с машини на 

една от водещите светов-
ни фирми в тази област. 
И всичко това -построено 
само за 5 месеца! Това 
уникално съоръжение от-
говаря на всички светов-
ни и европейски норми и 
изисквания за опазване 
на околната среда”, каза 
пред гостите на церемо-
нията Юлиян Петков. Той 
подчерта, че продуктът, 
който ще се произвежда в 
новия завод, е с уникално 
качество, изцяло от ес-
тествена суровина, която 
се добива в подземния 
рудник и която няма ника-
къв отпадък и изцяло се 
оползотворява в произ-
водството.

За качествата на 
продукцията на “ГИПС” 
АД, която се отличава от 
ширещите се на пазара 
други „гипсове”, напомни 
и Пламен Василев: „На 
320 метра под земята до-
биваме суровина, която 
обработваме тук без вся-
какви химически добавки 
и предлагаме на клиен-
тите за техните домове, 
офиси”. Той подчерта, че 
новият завод и изградена-
та инсталация, освен че 
гарантират производство 
напълно безопасно за 
околната среда, създават 
и условия за допълнител-
на високотехнологична 
квалификация на работ-
ниците.

„Няма как да не се 
радвам, когато в нашата 
област е най-модерно-
то предприятие на целия 
Балкански полуостров 
за производство на гипс. 
Това е направено възмож-
но от прекрасната инвес-
тиционна политика за раз-
витието на завода. Искам 
да благодаря на ръковод-
ството на дружеството за 
стореното, защото инвес-
тициите, които са напра-
вени в това предприятие, 
дават шанс на нашите 
съграждани да могат да 
се трудят, да се специали-
зират”, обърна се към съ-
бралите се областният уп-
равител Цветан Асенов. 

Своята радост от от-
криването на новия завод 
изрази и видинският гра-
доначалник Герго Гергов. 
„Днес ставаме свидетели 
как бизнесът представя 
един успешен шаблон, 
една добра практика за 
изход от кризата – в криза-
та много важни са инвес-
тициите, и то правилните. 
Убеден съм, че безцен-
ното подземно богатство, 
което притежава тази 
мина, заедно с новата, 
модерна инвестиция, ще 
изведат предприятието 
на нови пазари, от които 
да реализира все повече 
печалби. За мен като кмет 
на община Видин е изклю-
чително удоволствие днес 
да присъствам на откри-
ването на тази най-голяма 
като размер инвестиция в 
общината и много се на-
дявам това да е първата 
стъпка към едни бъдещи 

по-високи хоризонти, и 
съм убеден, че това ще е 
така”, посочи той.

„За мен тази покана 
е особена чест, тъй като 
присъствах и на първата 
копка на завода. Вярвам, 
че “ГИПС” АД след като 
направи материалната 
инвестиция, ще се обърне 
и към човешкия ресурс”, 
каза на свой ред Камелия 
Лозанова, която обеща, 
че Агенцията по заетостта 
ще оказва всякакво нуж-
но съдействие на един от 

най-големите работодате-
ли в област Видин. Кмети-
цата на с. Кошава Калина 
Николова пък определи 
новия завод като „лицето”, 
което посреща идващите 
в населеното място.

Мината край с. Коша-
ва е единственото в Юго-
източна Европа находи-
ще за подземен добив на 
гипс. Добиваният в пред-
приятието гипс е 100 % 
природен продукт и чисто-
тата му достига 95 % (при 
добивания в открити мини 
гипс тя е до 50 %). ГИПС 
АД е основен доставчик 
на суров гипс за цименто-
вия бранш и за производ-
ството на гипсови свърз-
ващи смеси и газобетонни 
изделия. 

ГИПС АД с. Кошава 
предлага за вътрешния 
и външен пазар сурови-
ни и над 25 вида гото-
ви продукти – естествен 
суров гипс, строителен 
гипс - „универсал”, „бавно 
свързващ” и „сатен”, сухи 
строителни смеси на гип-
сова и циментова основа 
и грундове, формовъчен 
гипс бета модификация, 
медицински и стоматоло-
гичен гипс

Основен потребител 
на суровия гипс е цимен-
товата промишленост. 
Основни потребители на 
суров гипс са “Кнауф” Бъл-
гария, “Холсим” България, 
“Титан Златна Панега Ци-
мент”, “Xella” -България, 
“LAFARGE BFC” Сърбия 
и др. 

 на моста
срок – 29 ноември! 

Затова и след 
обхода на съо-

ръжението, той проведе 
среща с инженера и ръ-
ководителя на проекта, за 
да се види има ли план „Б” 
– как да се оправдават, че 
са измислили технически 
възможности да се про-
дължи работа и ако темпе-
ратурите паднат под тази 
граница, ама забавянето 
пак не може да бъде пре-
одоляно напълно. 

на човек обаче му се 
изправя косата 

като си помисли какви 
технически решения ще 
„родят” испанците.  Нали 
точно „уникалната техно-
логия на изпълнение на 
трансграничното пътно и 
железопътно съоръжение, 
прилагана от испанската 
фирма FCC Construccion” 
(цитат от прессъобщение 
на транспортното минис-
терство), доведе до поява-
та на „малък” технически 
проблем. Един от сегмен-
тите от конструкцията към 
румънския бряг е с около 
половин метър по-нисък 
от съседния. „Кранът ще 
повдигне сегмента и ще 
ги изравни. Това са техни-
чеси казуси, които са част 
от работния процес – няма 
нарушение, няма дефекти 
и такива неща”, успокои 
обаче „вещо” министър 
Московски, сигурно осла-
няйки се на инженерните 
си познания, прихванати 
по време на завършената 
специалност  „Публични 
финанси” в УНСС и пос-
ледвалата я магистратура 
„Финансов мениджмънт” в 
Стопанската академия в 
Свищов.

Но каквото и да си го-
ворят политици и изпъл-
нители на проекта, съм-
ненията за качеството на 
изпълнението на дейност-
ите по строежа на Дунав 
мост 2 сред видинлии се 
засилват все повече и по-
вече. Сегашното размина-
ване на височините на мо-
ста не е първият гаф – ще 
припомним, че миналата 
зима буквално се срути 
участък от перона на ви-
динската ж.п. гара, част от 
прилежащата инфраструк-
тура на моста и завършен 
не много преди това от ис-
панците. Българските ра-
ботници на моста разказ-
ват за не едно връщания  
и преправяния на отделни 
сегменти от моста. Но не-
щата се забулват. Човек 
си мисли дали някои от 
хората от Звеното за упра-
вление на проекта „Дунав 
мост Видин-Калафат” 

не получават пари и 
от испанците, за да си 
затварят очите. 

И как повечето от тях, 
докато трае строежът на 
моста, си построиха или 
направо закупиха апарта-
менти в София? Питаме 

се, защо въпреки огро-
мните забавяния и тези 
проблеми с качеството 
испанската фирма-изпъл-
нител беше поощрена с 
отпускане на допълнител-
ни пари близо една трета 
над първонначално дого-
ворените? 

„До момента с 27 млн. 
евро се е оскъпил мостът. 
До 15 ноември е срокът, в 
който инженерът трябва 
да издаде окончателно оп-
ределенията си – дори да 
има още оскъпяване, то ще 
бъде в рамките на гласу-
вания меморандум”, успо-
коява се  нехайно Москов-
ски. Сиреч няма значение, 
че испанците спечелиха 
търга с оферта от  99 955 
948 евро и пускане в екс-
плоатация на моста през 
пролетта на 2010 г. Нали 
сроковете вече се удвоя-
ват, а меморандумът е на 
стойност 225,8 млн. евро 
- да ги дадем на еФСиСи 
всичките включително и  
влизащите в тях 130 ми-
лиона лв. на българските 
данъкоплатци! 

извинението, когато 
отново се изпусне по-
редният срок 

за предаване на гото-
вия обект и пускането му в 
експлоатация, вече можем 
да го видим: „Дори и фи-
зически той (мостът – бел. 
„НИЕ”) да бъде направен, 
ако времето позволи това, 
заради забавянето на тази 
компания, която трябва 
да бъде направена между 
България и Румъния, най-
вероятно това няма да 
може да бъде направено 
до края на годината”, сму-
толеви Московски. 

Министърът визира 
създаването на смесено 
българо-румънско дру-
жество за експлоатация 
на моста при Видин – Ка-
лафат: „С политическите 
конюнктурни проблеми, 
които са в Румъния, се 
забавиха тези процеси. 
Имаме няколко и опита за 
срещи, и кореспонденция 
– за момента имаме един 
отговор, че все още нямат 
мандат да водят този тип 
преговори. Аз искрено съ-
жалявам, ако изпаднем в 
ситуация да стане готово 
съоръжението, а да няма-
ме съвместна компания, 
която да го управлява”, 
започва да си мие ръцете 
той след като премиерът 
беше обявил, че ще реже 
лентата. 

Няма да изпадне в та-
кава ситуация. Но наисти-
на ще има за какво да съ-
жалява Московски – нали 
получи министерския пост 
в премиерския хеликоптер 
на връщане от инспекция-
та на моста. Сега пак мос-
тът може да стане причина 
да загуби удобното минис-
терско кресло.

екип на „ние”

Нова инвестиция за 8 млн. евро в „ГИПС” АД

Юлиян Петков, 
председател на Съве-
та на директорите на 
“ГИПС” АД

Изпълните лният 
директор на “ГИПС” АД 
Пламен Василев

Областният управи-
тел Цветан Асенов

Камелия Лозанова, 
изпълнителна дирек-
торка на Агенция по за-
етостта

Кметът на Видин 
Герго Гергов
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Белоградчишките ска-
ли и пещерата Магура са 
чудесата, които България 
иска да види в ЮНЕСКО. 
Това показват резултатите 
от националното гласува-
не „Чудесата на Бълга-
рия”. Над 500 000 българи 
дадоха своя вот във вто-
рия тур на кампания, чрез 
която страната ни опре-
дели своите предложения 
за списъка с природни 
и културни богатства на 
ораганизацията. Резул-
татите бяха обявени на 4 
октовмри (четвъртък) по 
време на спектакъла „Чу-
десата на България” в пре-
пълнената зала 1 на НДК. 

Освен обаче да изпи-
таме гордост, че две ви-

дински чудеса – защото 
втори след Белоградчиш-
ките скали и Магурата се 
нареди крепостта „Баба 
Вида” – са окупирали пър-
вите места на класацията 
за избор на материално 
наследство на Бълга-
рия, друг ефект като че 
ли няма да има. Както в.  
„НИЕ” вече предвиди (виж 
в. „НИЕ”, бр. 70; „Баба 
Вида” и Белоградчишките 
скали водят в класацията 
за чудеса на България”) 
и тази година победата в 
класацията няма финан-
сови измерения – даже и 
бутафорен чек не беше 
връчен, както бе направе-
но предизборно миналата 
година.  

Обхванати от еуфори-
ята на победата, не бива 
да забравяме, че всъщ-

ност Белоградчишките 
скали и Магурата вече са 
включени от страната ни 
в предварителния списък 
на национални обекти, 

което е първи етап от про-
цеса на включването им в 
списъка на ЮНЕСКО. Уни-
калните скални формиро-
вания от миналата година 

са в тази своеборазна ча-
калня, а пещерата – още 
от далечната 1984 г. Така 
че в това отношение може 
да се каже, че вотът се 
явява практически без-
смислен. 

Освен това, за да бъ-
дат приведени двата обек-
та в състояние да имат 
възможност да посрещат 
сериозно количество ту-
ристи и да имат изграде-
на цялата необходима 
за това инфраструктура, 
както и за разработката 
на проекти и планове за 
управление на тези па-
метници, които да им поз-
волят да се съхранят в 
същия вид – което е не-
обходимо, за да има шанс 
кандидатурата им да бъде 
одобрена – ще са нужни 
много пари. Засега в това 

отношение разполага-
ме само с един подписан 
лично от премиера Бойко 
Борисов чек за 1 млн. лв., 
но без покритие, и с много 
обещания на финансовия 
министър Дянков за пари 
в ... мандат на някое след-
ващо правителство. 

Затова нека да бла-
годарим за безплатната 
реклама на нашия край. 
Да се порадваме, че огла-
вихме тази положителна 
класация (защото до този 
момент неизменно сме на 
опашката на най-различни 
подредби – и по доходи, 
и по равнище на заетост, 
и по процент на трудос-
пособно население, и по 
брой на раждания). Но да 
не чакаме към Видинско 
да потече „мед и масло”. 

Белоградчишките скали и Магурата в ЮНЕСКО?

Белоградчишките скали и пещерата Магура са 
чудесата, които България иска да види в ЮНЕСКО

Снижава се възрастта на страдащите от депресии
Това заявява пред в. „НИЕ” д-р Калина Савова, завеждаща Психиатрично отделе-

ние към МБАЛ „Св. Петка” – Видин. Според нея все повече стават хората, страдащи 
от психични заболявания, което говори за „болест” на обществото като цяло

 „Весела” обстановка в психиатричното отде-
ление на видинската болница

Намигване: 
„Лудите, лудите – те да са живи” 

ив. Вазов „под игото”

„НИЕ”: Д-р Савова, в 
навечерието на Светов-
ния ден на психичното 
здраве – 10 октовмри, 
е най-подходящият мо-
мент да поговорим за 
психичното здраве на 
видинлии. От какви пси-
хични заболявания стра-
дат най-често хората в 
нашия край?

д-р калина Савова: 
Последните години има 
изключително голяма за-
болеваемост – все повече 
хора страдат от психични 
проблеми. Проблемът с на-
растващия брой на психич-
ните заболявания излиза 
все повече на дневен ред, 
защото този ръст говори за 
„болест” на обществото ни 
като цяло.

Основавайки се на моя 
опит бих казала, че най-раз-
пространени са афективни-
те разстройства – тоест де-
пресиите. Това се обяснява 
с факта, че депресиите са 
заболявания, които се вли-
яят много от социалните 
фактори  – безработица, 
нисък стандарт на живот, 
несигурност в обществото. 
Проблемът с шизофренни-

те разстройства 
също е много 
сериозен – хо-
рата, страдащи 
от тях, в голяма-
та си част са не-
трудоспособни. 
А, за съжале-
ние, напоследък 
решенията на 
ТЕЛК невинаги 
са адекватни – 
обикновено на 
тези болни им се 
спира пенсията 
за болест, за-
щото се решва, 

че са физически 
здрави. Това автоматично 
прави тези хора здравноне-
осигурени  и тъй като те ня-
мат възможност да си пла-
щат сами осигуровките, 

нямат и възможност да си 
купуват лекарства. 

„НИЕ”: Какви факто-
ри имат влияние върху 
определяне на изхода от 
лечението на едно пси-
хично заболяване?

д-р Савова: Хората, 
които се радват на подкре-
пата на семействата си, 
имат много добри резултати 
от лечението си. Средата – 
подкрепата на семейството 
и обществото – са двата 
фактора, които влияят вър-
ху постигането на добри 
резултати при лечение на 
психични заболявания. 

„НИЕ”: Споменахте 
за важността на соци-
алната среда – все още 
в България като че ли 
депресиите например се 
приемат едва ли не за 
„глезотии”.

д-р Савова: Човек, кой-
то не се е сблъсквал директ-
но със заболяването – дали 
той сам е страдал от него, 
или негов близък е имал де-

пресивен епизод – трудно 
приема, че изпадналият в 
депресивно състояние е в 
невъзможност да извършва 
елементарни волеви дейст-
вия. Но депресията е едно 
сериозно заболяване, което 

може да има много сериоз-
ни последици, защото суи-
цидните (самоубийствени) 
действия са изключително 

чести при хора с депресии.  
„НИЕ”: Има ли някак-

ва възрастова зависи-
мост при афективните 
разстройства?

д-р Савова: Наблю-
дава се тенденция към 
снижаване на възрастта на 
страдащите от депресии, 
което говори много зле за 
състоянието на нашето об-
щество. Ако преди години 

приемахме, че 23 – 25-го-
дишна възраст е много ран-
на за отключване на пси-
хоза, сега вече лекуваме и 
15 – 16-годишни младежи, а 
колкото по-рано се отключи 
заболяването, толкова по-

тежко протича. 
Тук е особено важна 

ролята на родителите – ако 
един родител е близък до 

детето си и го познава до-
бре, колкото и да е труден 
периодът на пубертета, ще 
усети, ако има нещо неред-
но. Но особено в нашия ре-
гион има много семейства, 
които са предпочели, при-
нудени от обствоятелства-
та, да работят в чужбина и 
оставят деца точно в тази 
възраст на грижите на баби 
и дядовци, които не могат 

да се справят. 
И компенси-
рат липсата си 
с изпращане 
на пари, кое-
то обаче само 
влошава не-
щата. 

„ Н И Е ” : 
Много се 
о б с ъ ж д а т 
в момента 
проблемите 
на болници 
и отделения 
по психиа-
трия. Раз-
кажете за 
проблемите, 
с които се 
сблъсквате.

д-р Саво-
ва: Средната възраст на 
работещите в сферата на 
писхиатрията се увеличава 
постоянно – малко млади 
лекари решават да се зани-
мават в тази област. Защо-
то те трудно могат да бъдат 

мотивирани да работят в 
условията, в които ние сме 
поставени. Ниските заплати 
са на първо място – един 
лекар ординатор в нашето 
отделение получава под 
500 лв. заплата. А сестри-
те взимат още по-малки 
трудови възнаграждения. 
Допълнителните заплаща-
ния, които се определят в 
зависимост от заплатеното 
за преминалите пациенти 
през отделението, от кое-
то се стурнират разходи за 
леглодни, лекарства и т.н. 
и остатъкът се разпределя, 
не надвишава за месец 30-
40 лв. за сестра и 70-80 лв. 
за лекар. 

В момента в отделение-
то работим петима лекари и 
осем сестри. Разполагаме с 
25 легла, плюс пет легла за 
дневен стационар за паци-
енти, които идват тук само 
по време на визитациите и 
за изследвания, но се леку-
ват в домовете си. 

„НИЕ”: Неотдавна 
болницата беше санира-
на, така че сградата от-
вън е приветлива. Какво 
обаче е състоянието й 
отвътре?

д-р Савова: Условията 
са много мизерни. Отвън 
фасадата е перфектна, по 
проект се ремонтира и пър-
вият етаж – отделението 
по остри психични заболя-
вания, където има 5 легла, 
които се заемат от пациен-
ти, изискващи по-сериозни 
грижи. Но на втория етаж 
положението е ужасно. Ми-
сля, че нашето отделение е 
единственото в болницата, 
където не е правен ника-
къв ремонт – в другите все 
нещо е пипнато. А тук сигур-
но през последните 25 годи-
ни не е правено нищо.

Разговора води 
Теодора Макавеева
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"Видабаскет" почива в първия кръг на "А група", 
след това приема "Академик"

„Предприемчиви, 
здрави и креативни”

Инициатива на МГЕРБ-Видин за Международния ден на учителя

Паркинг и кафе автоматите с касови апарати от 1 ноември

Предоставена концесия за 
добив на подземни богатства

Ново поскъпване на 
водата във Видин!

В Димово ще възстановяват земедел-
ски сектор с пари от европрограми

На 3 октомври  бе из-
теглен жребият за мъжка-
та "А" група. В нея през се-
зон 2012/2013 участие ще 
вземат девет отбора, след 
като и "Видабаскет" бе спа-
сен и ще се включи. Отбо-
рите ще изиграят 18 кръга 
на разменено гостуване, 
като мачовете ще се игра-
ят всяка неделя. Първият 
кръг е на 21-ви октомври. 
Отборът на "Видабаскет" 
почива в него, а в следва-
щия, на 28-ми октомври, 
е домакин на "Академик" 
(Благоевград).

Младежите от МГЕРБ- 
Видин се обърнаха с при-
зив към всички свои прия-
тели в социалната мрежа: 
„Обади се на любимия си 
учител! Поднеси му своето 
уважение! Днес е Денят на 
учителя!” Инициативата 
бе по повод Международ-
ния ден на учителя - 5-ти 
октомври. На тази дата 
хиляди учители и възпита-

тели от над 100 държави в 
света отбелязват своя про-
фесионален празник.

Младежката органи-
зация на ГЕРБ във Видин 
изпрати и поздравителни 
картички до училищата в 
областта. По този начин 
младите хора изразиха 
своята признателност и 
любов към своите учители, 
показали им богатствата 

на света.
Поздравителен адрес 

до училищните колективи 
в област Видин изпратиха 
и народните представи-
тели от ГЕРБ Любомила 
Станиславова и Влади-
мир Тошев. В своето об-
ръщение към педагозите 
те засвидетелстваха го-
лямата си признателност 
за приноса на учителите 

в изграждане на култур-
но-духовната същност на 
нацията, за формирането 
на националното ни само-
съзнание и съвременния 
мироглед на всеки от нас. 
Те пожелаха на учителите 
мъдрост и търпение, вдъх-
новение и себеотдаденост, 
защото учителствуването 
е не просто професия, а 
мисия и призвание.

По-малко от месец 
имат собствениците на 
кафе и паркинг автомати, 
детски автомати за топ-
чета и плюшени играчки, 
развлекателни колички и 
всички други апарати на 
самообслужване за да се 
оборудват с фискални ус-
тройства. Това гласят по-
следните промени в На-
редбата за регистриране 
и отчитане на продажби 
в търговските обекти, на-
помнят от НАП. 

След 31 октомври 
продажбата на услуги с 

развлекателен характер 
и на всякакви стоки по-
средством автомати за 
самообслужване (т. нар. 
вендинг машини), тряб-
ва задължително да бъ-
дат регистрирани и да 
отчитат на фискално ус-
тройство. Издаването на 
хартиена касова бележка 
от тези устройства не е 
задължително, но фи-
скалният бон трябва да 
се визуализира на екрана 
на автомата и да се пази 
в електронната му памет. 
Това е предвидено, за да 

не се натоварват собстве-
ниците на подобни авто-
мати на самообслужване 
с непосилни разходи за 
спазване на законодател-
ството. 

Фискалните устрой-
ства, които трябва да бъ-
дат монтирани в т. нар. 
вендинг машини, ще бъ-
дат свързани дистанци-
онно с НАП и ще подават 
в агенцията информация 
за дневните си обороти. 
Към момента дистанци-
онна връзка с НАП имат 
над 300 000 касови апа-

рати. Данните, които се 
подават от тях се анали-
зират от специализирани 
звена в петте територи-
ални дирекции на НАП. 

От агенцията припом-
нят, че търговец, който 
работи с фискално ус-
тройство без дистанцион-
на връзка може да бъде 
санкциониран с до 10 
000 лева и обектът му да 
бъде запечатан. До 3000 
е санкцията за неиздава-
не на касови бележки.

Милена 
Борисова

На ин-
формационна 
среща със зе-
меделски про-
изводители и 
общинската ад-
министрация в 
гр. Димово, ко-
ято Областният 
информацио -
нен център - Ви-
дин организира 
на 4 октомври, 
бе постигнато 
съгласие на 
следващите ин-
формационни 
дни да се канят 
и експерти от Държавен 
фонд „Земеделие”, които 
да отговарят на актуални 
въпроси по Програмата 
за развитие на селските 
райони, за да се осигури 

цялостна информация по 
програмите за европейско 
финансиране. Заместник-
областната управителка 
на Видин Елка Георгие-
ва, която откри срещата, 
подчерта, че общите уси-

лия трябва да се насочат 
към търсене на възмож-
ности за възстановяване 
на овощните градини в 
Димово със средства от 
Европейските фондове. 
Кметът на община Димо-

во Лозан Лоза-
нов приветства 
взаймодействие-
то с ОИЦ-Видин 
и посочи, че то е 
изцяло в услуга 
на местната общ-
ност.

Земеделски-
те производители 
и местната ад-
министрация се 
запознаха с отво-
рените процеду-
ри по програмите 
„Създаване на 
заетост на мла-

дежите чрез оси-
гуряване на възможност 
за стаж” и „Социални ино-
вации в предприятията“, 
„Административен капа-
цитет”.

Цветомир Ценков

Питейната вода във 
Видин е с нова, по-соле-
на цена. Ще припомним, 
че веднъж през юли тя 
поскъпна с 2,5%. Вторият 
ценови скок сега закръгля 

сумата, която 
потребителите 
ще заплащат за 
помпено доста-
вяне на 1 кубик 
вода, на 1,80 
лв. с ДДС. Това 
означава, че 
увеличението е 
с 5 ст. за кубик 
вода. Гравитач-
ното доставя-
не на вода пък 
вече ще струва 
1,03 лева.

От сайта 
на ВиК – Видин 

става ясно, че поскъпва-
нето се основава на Ре-
шение №Ц-40 на ДКЕВР 
от 26.09.2012 г. и влиза в 
сила от 1 октомври. 

На заседанието си 
миналата седмица пра-
вителството прие реше-
ния за предоставяне на 
три концесии за добив на 
подземни богатства. Фир-
мата „Добив и експлоата-
ция АБО” ООД ще доби-
ва на обект „Добри дол” 
(242 042 кв. м) в община 
Димово.

За периода на кон-
цесията от 35 години се 
очаква постъпленията от 
концесионни плащания 
на трите дружества да 
надхвърлят общо 5 357 
065 лв., като половината 
от тях ще постъпват по 
общинските бюджети, а 
инвестициите да са над 5 
млн. лв.

Проект „Предприем-
чиви, здрави и креатив-
ни”, разработен от екип 
на Професионална гим-
назия „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Видин, бе 
одобрен за изпълнение 
от Центъра за развитие 
на човешките ресур-
си - София. Проектът 
се финансира от Евро-
пейската комисия по 
Програма „Учене през 
целия живот”, Секторна 
програма „Коменски”, 
„Многостранни училищ-
ни партньорства”. Про-
дължителността му е 2 
години. Координатор на 
проекта е българското 
училище, а партньори са 
3 училища – от Унгария,  
Хърватия и Естония. В 
съответствие с договора 
за финансиране ще се 
реализират минимум 24 
мобилности за 20 000 
евро.

Основната цел на 
проекта е формиране 
на предприемачески 
дух у младите хора и 
преоткриване традици-
ите на поколенията за 
здравословно хранене. 
Учениците ще работят 
в учебни фирми в съот-
ветствие с учебните пла-
нове на училищата им. 
Българските ученици ще 

регистрират учебни фир-
ми с предмет на дейност 
здравословно хранене с 
мляко и млечни продукти, 
естонските ученици  ще 
работят с групата  риба и 
морски дарове, унгарски-
те им партньори с група-
та  плодове и зеленчуци, 
а хърватските ученици 
ще проучват храненето 
с мед и пчелни продукти. 
Всички  ще извършват 
събирателска и изсле-
дователска дейност, ще 
проучват националните 
и европейските стан-
дарти по темата, която 
представлява интерес за 
4-те партниращи учили-
ща; ще  проведат четири 
партньорски срещи, ще 
поддържат сайт за хода 
на проекта, ще изготвят 
електронен каталог със 
здравословни храни за 
ученици, ще участват в 
международен младеж-
ки изложбен форум и ще 
трябва да представят из-
браните групи продукти 
по възможно най-атрак-
тивния начин  чрез езика 
на изкуството - пиеса, 
танц, изложба, музика и 
др.

ели Цветанова
Международен  

координатор на 
проекта
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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.
41 кв. м... “Панония”, панел, ет. 2, ...................................................................22 000 лв.
Двустайни
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
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пРОдАВА 
иМОТи

продавам тристаен ту-
хлен в к-с “Химик”, ет. 4 - 48 
000 лв.; тел.: 600 399

продавам в центъра 
гарсониери - ет.2 и ет. 4, дву-
стайни, мезонет и тристайни 
- ет. 3, и ет. 1 (с гараж); тел.: 
606 810, 0898 784 547

продавам двустаен на 
ул. “Широка”, с климатик, 
парно, естествен паркет - 28 
000 лв.; тел.: 0878 334 034, 
0899 945 344

продавам къща до По-
ликлиниката и парцел в к-с 

“Бонония”; тел.: 0885 848 
754, 0886 562 611

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 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 къщи с РЗП 
75 кв.м, двор 271 кв.м в бли-
зост до Автогарата - 30 000 
лв.; тел.: 600 399

продавам  луксозни 
апартаменти в централна 
градска част; тел.: 0878 334 
034, 0899 945 344

продавам изгодно 2-ри 
етаж от кооперация, гараж, 
магазин на ул. “Цар Алек-
сандър” и офис в идеален 
център; тел.: 606 810, 0898 
784 547

продавам тухлена гар-
сониера,  двустаен с разши-
рение, ет. 2 - 31 000 лв. (до 
Болницата) и къща с двор; 
тел.: 0878 620 610

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

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

продавам двустаен с 
разширение, ет. 2, в много 
добро състояние (климатик, 
цялостно обзавеждане и тех-
ника) - 36 000 лв.; тел.: 0878 

334 034, 0899 945 344
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 в к-с 
“Бенковски”, ет. 2, тристаен 
до “Кръстатата казарма” (кв. 
“Калето”) - 45 000 лв.; тел.: 
0878 620 610

продавам самостоятел-
на къща на три етажа, двор 
500 кв.м, самостоятелна 
луксозна къща, етажи със 
самостоятелен 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 двустаен ту-
хлен 70 кв.м, ет. 2, с таванска 
и мазе, в добро състояние 
- 42 000 лв.; тел.: 0878 334 
034, 0899 945 344

продавам ремонтирана 
панелна гарсониера, 43 кв.м, 
ет. 3, до къщата с куклите; 
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 изгодно етаж 
от кооперация, 1/2 сутерен, 
двор и таванска; етаж в кв. 
“Акджамия” (новата част), 
етаж от къща, с двор и до-
пълнителна постройка; тел.: 
606 810, 0898 784 547

продавам двустаен па-
нелен - 25 000 лв., тристаен 
до Енергото, в новата част 

на к-с “Крум Бъваров”; тел.: 
0897 828 008

продавам етаж от къща 
120 кв.м със сутерен 60 кв.м 
и дворно място 280 кв.м, 
цена 48 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899 945 344

продавам тристайни 
тухлени в к-с “Звездите”, кв. 
“Калето”, до градската гра-
дина, к-с “Хр. Ботев” и др.; 
тел.: 600 399

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 двустаен па-
нелен на ет. 6 до парк “Тол-
бухин” - 30 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899 945 344

продавам самостоятел-
на къща 110 кв.м, с голям 
двор, в района на Болницата; 
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 сел-

ски имоти, парцели, търгов-
ски помещения, тристаен 
тухлен (с гараж и таванска) 
до градската градина, дву-
стаен тухлен (с гараж) в кв. 
“Калето” - 40 000 лв.; тел.: 
600 990, 0896 633 320, 0889 
358 153

продавам празен пар-
цел в регулация на с. Ака-
циево, без посредник; тел.: 
690 477, 0885 323 280

продавам гарсониера 
до “Кауфланд”, ет. 4 - 20 000 
лв; тел.: 0878 334 034, 0899 
945 344

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 двустаен па-
нелен, 63 кв.м, ет. 1 в к-с 
“Крум Бъчваров”, много до-
бър вид; тел.: 600 399

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

продавам тухлена гар-
сониера 50 кв.м в к-с 



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. “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 на Ташкюприя, етаж 2, 100 кв. м, двор 200 кв. м.......55 000 лв.
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 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.

“Бонония” - 20 000 лв.; тел.: 
0878 334 034, 0899 945 344

продавам нова вила в 
Майор Узуново, с двор 1800 
кв.м; вила в Ясен, с гледка 
към р.Дунав и реновирана 
къща в Капитановци; тел.: 
0897 474 322

продавам /Заменям 
втори етаж от къща в к-с 
„Плиска”, с гараж и мазе, 
без посредник; тел.: 0899 
203 325

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

продавам апартаменти 
в кв. “Калето” в нова коопера-
ция, може и на лизинг; тел.: 
0878 334 034, 0899 945 344

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 ета-
жи от къщи за двустаен апар-
тамент (до парк “Толбухин”, 
ул. “Дунавска”, Английската 
гимназия); тел.: 600 399

продавам тухлен трис-
таен, след ремонт, с клима-
тик, обзавеждане и техника 
- 52 000 лв.; тел.: 0878 334 
034, 0899 945 344

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 гарсониера, 
ет. 5 - 15 000 лв.; тел.: 0878 
334 034, 0899 945 344

продавам тристаен и 
четиристаен, с гаражи, лук-
созни в кв. “Калето”; тел.: 
600 399

кУпУВА иМОТи 

купувам земеделска 
земя в област Видин; тел.: 
600 399, 0888 411 158

купувам тухлена гарсо-
ниера до Пазара или в к-с 
“Съединение”, може и малък 

двустаен до 28 000 лв.; тел.: 
0878 334 034, 0899 945 344

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 земе-
делски земи на изгодни 
цени,  навсякъде, във всички 
райони; тел.: 0878 620 610, 
0887 471 218

купувам земя и гора, 
плащане веднага; тел.: 0878 
334 034, 0899 945 344

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

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

купувам двустаен пане-
лен в к-с “Крум Бъчваров”, 
“Гео Милев”, “Бонония” - до 5 
ет.; тел.: 0878 334 034, 0899 
945 344

дАВА пОд нАеМ 

давам под наем ремон-
тиран и обзаведен офис в 
идеален център; тел.: 600 
399

давам под наем гарсо-
ниера в кв. “Калето”, к-с “Хи-
мик”; тристайни в идеален 
център и на ул. “Широка” 
и двустайни в кв. “Калето”; 
тел.: 606 810, 0898 784 547

давам под наем двуста-
ен панелен, цялостно обза-
веден - 150 лв., и многостаен 
луксозен, цялостно обзаве-
ден - 400 лв.; тел.: 0878 334 
034, 0899 945 344

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

давам под наем двуста-
ен 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 дву-
стаен и тристаен - тухлени, 
след основен ремонт, на 
“Ташкюприя”; 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 Со-

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

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

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

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

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

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

ТЪРСи пОд нАеМ

Търсим селска къща 
(вила) за стопанисване, под 
наем или закупуване; тел.: 
0884 493 721

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

продавам чисто нова 
блиндирана врата (кафя-
ва, 2/90/70, с шпионка и 

звънец, четири ключа); 
тел.: 0897 846 454

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

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

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

продавам ловна пушка 
надцевка „Силма”, легитим-
на, запазена, в комплект с 
принадлежности за почист-
ване и сейф за съхранение, 
бонус – патрондаш; тел.: 
0898 520 300

продавам обзавеждане 
за спалня - 5-крилен гарде-
роб (2,60/2,30), спалня с ма-
трак (1,70/1,90), с две нощни 
шкафчета и тоалетка (1,30); 
тел.: 0895 436 656

продавам дигитална 
камера; тел.: 0897 255 528

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

п р о д а в а м 
автоматизирано сито за 
промиване на злато „Desert 
Fox” - ново, цена 800 лв.; 
тел.: 0882 371 437

продавам фуражомел-
ка на трифазен ток, двигател 
3,2 кВт/ч, цена – по споразу-
мение; тел.: 0886 638 788

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

кУпУВА

купувам металорежещи 
машини, ел. телфери, крано-
ве 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 вър-
ху паметници; тел.: 0893 
875 973

Бърз кредит; тел.: 0895 
693 831 

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

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

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

Строително-ремонтни 
дейности, боядисване, пре-
градни стени, фаянс, лами-
нат, ВиК инсталации; тел.: 
0898 674 203, 0889 128 424, 
0896 332 063

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тавани, 
теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

АВТОМОБили 

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

СелСкОСТОпАнСкА 
ТеХникА

продавам Булгар Т-80; 
тел.: 0898 752 475

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

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

дРУГи

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

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

Овен     Перспективата ще ви 
даде допълнителна енергия да погле-
днете смело в бъдещето. Осигурете си 
подкрепата на влиятелни приятели и 
шефове, които ще оценят усилията и 
сериозността ви. Колегите може да ви 
създават грижи.

Семейство се кани да 
лепи тапети.

Женaта казва на мъжа 
си:

- Слез при съседите 
отдолу, те скоро правиха 
ремонт, апартаментът им е 
същия. Питай ги колко ролки 

са си купили.
Той отишъл и съседите 

му казали: "Шестнaдесет".
Купили тапети, започна-

ли да ги лепят. Шест ролки 
артисали.

Мъжът бесен слиза при 
съседите:

- Гадове, защо ме излъ-
гахте? Шест ролки ни оста-
наха!

- A, то и на нaс толкова 
ни остaнаха...
J J J
Ако се събудя посред 

нощ - значи някой ме е събу-
дил. Ако някой ме е събудил 
- значи е нещо спешно. И 
така, котарако, слушам те!
J J J
Двама полицаи си гово-

рят за живота!

- Ти имаш ли жена, 
деца?

- Бях женен, шибана ра-
бота... През цялото време 
бях на работа, гоних идиоти., 
мотаех се по дежурства, не й 
обръщах внимание, за деца 
да не говорим... И в един 
прекрасен момент тя не из-
държа, събра си багажа... и 
умря.

При км 790,20  - Видин нивото на 
Дунав в края на седмицата бе 176 
см., понижение с 14 см.  
При км 833,60 - Ново село - 124 
см., понижение с 1 см. 
Температурата на водата –18,8 °C.

НА „ПОЕТИЧЕСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ”  
В БЕЛОГРАДЧИК 

Любомир Левчев

Всяка година в нача-
лото на октомври Община 
Белоградчик, Дружеството 
на писателите във Видин 
и Народно читалище „Раз-
витие” организират про-
веждането на Поетическа 
обсерватория. И така вече 
повече от три десетилетия.  
Това е проява, единствена 
по рода си за страната и 
превърнала се в  един от 
най-големите поетични 
празници у нас. 

В своето слово към  
участниците и гостите на 
Празника на поезията, 
зам.-кметът Антон Трифо-

нов каза: „За всички нас е 
голяма чест, че днес наш 
гост е едно от 
дарованията 
на българска-
та литература, 
големият  поет 
и писател Лю-
бомир Левчев. 
Той е сред ос-
нователите на 
тази хубава 
проява, пре-
върнала се в 
традиция, чрез 
своята първа 
с т и хо с б и р к а 
„Звездите са 
мои”, надслов, 
който се утвър-
ди в мото на 
нашия поети-
чен форум.” 

Любомир Левчев е и 
поетът, който изнася ав-
торски рецитал на първата 
поетическа обсерватория 
още в далечната 1981 го-
дина. И ето, след 31 години 
ние отново пак сме заедно. 
През годините свои автор-
ски рецитали са изнасяли 
и едни от най-известните 
български поети – Валери 
Петров, Блага Димитрова, 
Евтим Евтимов, Георги 
Константинов, Петър Ка-
раангов, Никола Инджов, 
Владимир Голев, Матей 
Шопкин, Петко Братинов 
и още и, още изтъкнати 
майстори на изящното 
слово…                

Фактът, че никоя от 
всичките обществено-по-
литически промени у нас 
през последните години, 
както и трудностите и недо-
имъкът не успяха да пре-
кършат порива на първия 
поетичен призив към звез-
дите от покрива на нашата 
Астрономическа обсерва-
тория, сам по себе си е по-
казателен за жизнеността 
на българското слово, за 
жизнената връзка на лите-
ратурата ни със съдбините 
на България и българския 
народ. За вечния стремеж 
на българина да извика: 
„Звездите са мои”.

От своя страна го-
лемият поет Любомир 
Левчев с много вълнение и 

сантимент се върна назад 
през годините и говори за 
своята първа стихосбир-
ка, за приятелите-поети, 
за директора на обсерва-
торията по онова време 
Александър Томов.  За 
начало на своя рецитал  
той бе  избрал стихотворе-
нието „Телескоп”. Поетът 
поздрави белоградчиш-
ката общественост и със 
завоюването на І-то място 
сред чудесата на България 
от природните феномени 
Белоградчишки скали и 
пещерата Магура, опре-
делени като неповторими 
творения на природата и 
кандидати за опеката на 
Юнеско.

любомир Веселинов

Телец      Не бъдете предизвикател-
ни или дори агресивни с човек от зодия 
Лъв, който ще иска нещо от вас на ра-
ботното място. Ако се опазите в опре-
делен момент от непредвидена реак-
ция, то като цяло оптимизмът и доброто 
настроение ще ви помогнат.

Близнаци   За бизнесмените е 
желателно да проверят какво подписват 
или договарят и какви пари очакват от 
сделката. Само така ще завоюват нови 
позиции. Пазете се от Водолей, защото 
може да ви донесе конфликт. В отноше-
нията с домашните цари разбирателство.

Рак    Не се ласкайте от думите 
на личност, която има само интерес към 
вас. Бъдете благодарни, ако получите 
съвет как да преодолеете конфликтна 
ситуация. Вашата изобретателност ви 
помага да разрешите спорен делови 
въпрос.

лъв     Добри изгледи има в биз-
неса за родените през август. Контакти 
с нови партньори ви дават възможност 
за по-мащабна дейност. Родените през 
юли са свикнали с рутината на работ-
ното място и трудно ще се решат на 
експерименти.

дева     Твърде е възможно да се 
доказвате на ново поприще. Начинани-
ята ви ще бъдат съпътствани от шанса. 
Ще трябва да вземете важно решение. 
Необмислени думи могат да обезсилят 
всички усилия, които сте вложили, за да 
възстановите връзките си.

Везни  Някой на работното 
ви място, вероятно по-високостоящ 
от вас, ще иска повече, отколкото сте 
склонни да свършите. Ще откриете у 
себе си възможности, които ще ви по-
могнат да се захванете с нещо допъл-
нително, свързано с пари.

Скорпион  Периодът е благопри-
ятен за бизнес и обществена дейност и 
временните успехи ще ви вдъхнат оп-
тимизъм. Той ще се подсили от някакво 
ново запознанство и удовлетворение 
от добре свършена работа преди, ре-
зултатите от която ще дойдат сега.

Стрелец  Ще изпитате задо-
волство от постигнатите резултати на 
работното място, но за това е нужно 
да работите сами и да не разчитате 
на помощ от колеги и познати. Ако се 
отдадете на обществени ангажимен-
ти или контакти, ще имате успех.

козирог  Звездните влияния 
ви дават всички предпоставки да ус-
пеете в дейността, с която се занима-
вате. Няма нужда да се доверявате на 
съвети на колеги, а действайте сами. 
Не се амбицирайте на всяка цена да 
постигнете целта.

Водолей  Всички съвместни 
дейности и инициативи могат да при-
ключат много добре, но не бива да 
хитрувате и да си служите с лъжи. Не 
предизвиквайте съдбата, като върши-
те необмислени неща. Разчупването 
на правилата ще се окаже полезно.

Риби  Това, което ще ви 
подейства добре, е мисълта, че вина-
ги сте се справяли, ще се справите и 
сега, макар и не както ви се иска. Въз-
можно е на някои да им предложат да 
оглавят или ръководят нещо, към кое-
то проявяват интерес.

Слънцето над Видин изгрява в 7:36 ч. и залязва в 18:55 ч.
Фаза на Луната: последна четвърт


