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3700 Vidin, Bulgaria, South Industrial 
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Арендова и изкупува 
земеделска земя 

в землището на с. Цар 
Петрово, с. Тополовец, 
с. Чичил, с. Бяла Рада,
с. Войница и гр. Кула.

GSM: 0884 207 355 
тел: 094/992 924 и факс: 094/99 14 36

централа:  0882 942 211, факс: 0882 942 212; тех. секретар: тел. 0938 98 200; 
пласмент: тел. 0888 405 652, 0885 945 763, 0885 838 445
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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!
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Не само през лятото е привлекателен 
спа-хотелът Green peace. През есента в него 
неповторимо се съчетават изключителните 
природни дадености на местността Божури-
ца с разнообразието от спа-процедури и гос-
топриемството на персонала.

Почувствайте се възродени след престоя в 
джакузитата с вода от термален извор с дока-
зани лечебни минерални качества. 

Висока европейска 
оценка на видинлия

Миков заведе соцфункционери в Китай

Закриха 
Халовски колиби

Чаша водка превръща Василиса Пре-
мъдра във Василиса Прекрасна, а две чаши 
– във Василиса Лесната.

Михаил Миков на колегиалната си среща с Хоу Чанан, член на ръковод-
ството на парламента на провинция Хубей и ръководител на Дисциплинар-
ния комитет на провинциалния комитет на ККП в Хубей

Делегация на българ-
ските социалисти през 
миналата седмица бе на 
посещение в Китай по по-
кана на Китайската кому-
нистическа партия (ККП). 
Начело на висшите ни 
партийни соцфункционе-
ри бе видинският депутат 
Михаил Миков - член на 
ИБ на НС на БСП. Целта 
на визитата е да се засили 
сътрудничеството между 
БСП и ККП, както и между 
България и Китай.

Първо делегацията 
посети най-голямата ин-
дустриална и технологич-
на зона в Китай, която се 
намира в гр. Ухан, провин-
ция Хубей. Населението в 
провинцията е над 65 млн. 
души, а площта й е 185 

едва ли злата участ 
на бойнишкото село 
– последното обез-
човечено населено 

място във Видинско 
– ще е за последно 

Още едно село във 
Видинско остава в исто-

рията. На вчерашното за-
седание на Министерския 
съвет бе взето решение да 
бъде закрито бойнишко-
то село Халовски колиби. 
Ще припомним, че в края 

Както писахме в бр. 
73, видинлията Боян 
Иванов бе сред спе-
челилите конкурса за 
фотография, обявен от 
Европейската комисия. 
Комисарят по регионал-
ната политика Йоханес 
Хан връчи миналата 
седмица наградата му 
за снимка в категорията  
„Моят проект” в Комите-
та на регионите в Брюк-
сел. На снимката са ко-
мисарят и награденият 
автор пред спечелилата 
снимка на обновената 
по европроект сграда на 
училището в с. Дрено-
вец, община Ружинци.

Във връзка с Деня на 
Видин – Димитровден, 
Боян Иванов е подгот-
вил фотоизложба, която 

По спешност бе 
отсечен чинар
По сигнал на живее-

щите на видинската ул. 
„Екзарх Йосиф” №20 екип 
на фирмата по озеленява-
не „Еко Титан” отряза в по-
неделник двадесетметров 
чинар.

Силният вятър в края 
на миналата седмица е 
предизвикал сцепване на 
ствола. „При това положе-
ние бе очевидно, че дър-
вото няма как да остане 

да живее. И бе прекалено 
опасно да се остави, защо-
то можеше да убие хора 
или да счупи къща”, каза 
за в. „НИЕ” ландшафтната-
архитектка Даниела Дими-
трова, управител на „Еко 
Титан” във Видин. Тя пояс-
ни, че причината за сцеп-
ването е загниване, което 
е довело до създаване на 
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900 кв. км (за сравнение 
България е 7 476 000 млн. 
души на 110 879 кв. км). 
Град Ухан е разположен 
край река Яндзъ. Той е 
важен транспортен възел, 
с пристанище и множе-
ство ж.п. линии. Развита 
е металургичната, маши-
ностроителната и корабо-
строителната индустрии, 
химическата и леката про-
мишлености. В града има 
множество висши учебни 
заведения и филиал на 
Академията на науките на 
КНР. Зоната е с големина 
над 200 кв. км (за сравне-
ние площта, заемащ, град 
Видин, е 63.218 км2,  а 
община Брегово - площ: 
180 км2 ), работят чет-
върт милион човека и из-
карват годишно приход от 
над 170 милиарда юана*. 
Индустриалната зона е 

специализирана основно 
в производството на авто-
мобили и електроника. В 
нея са разположeни пред-
приятия на едни от най 
известните фирми в све-
та. Планира се до 2015 
година индустриалната 
зона да има възможност 
да произвежда над 1 500 
000 автомобили.

„Необходимо е пови-
шаване на стокообмена 
между България и Китай”, 
заявил Михаил Миков на 
срещата си с Хоу Чанан, 
член на ръководството на 
парламента на провин-
ция Хубей и ръководител 
на Дисциплинарния ко-
митет на провинциалния 
комитет на ККП в Хубей. 
Видинският депутат отбе-
лязал, че стокообменът 
между България и про-
винция Хубей за 2012 г. е 
5 000 000 щатски долара. 
Според него обаче това 
не е достатъчно на фона 
на общия стокообмен 
между двете страни и ог-

ромния икономи-
чески потенциал, 
с който разпола-
га провинцията 
и страната като 
цяло. Миков по-
сочил още, че в 
Китай и особено 
в столицата на 
провинцията – 
гр. Ухан (в който 
към момента се 
обучават над 1 
000 000 души), 
има много бъл-
гарски студенти, 
които са дока-
зателство за до-
брите отношения 
между България 
и Китай и служат 
за своеобразен 
мост между на-
шата страна и 
провинция Ху-
бей. По време на срещата 
е поставен и въпросът за 
износ на българско вино 
за китайския пазар. От 
пресслужбата на БСП съ-
общиха, че посещението 

на делегацията продъл-
жава в Шанхай, където ще 
бъдат проведени срещи с 
партийното ръководство 
и ръководството на мест-
ния парламент.

на август друго населено 
място във Видинска об-
ласт – село Бостаните в 
община Чупрене, също 
беше закрито с решение 
на Министерски съвет. 
Причината за това ре-
шение и тогава, и сега е 
една и съща – това са на-
селени места, в които 

не е останала 
жива душа.

Съгласно взето ре-
шение на ОбС – Бойни-
ца, по предложение на 
кметицата на общината 
Анета Генчева, землище-

то на обезлюденото село 
ще бъде присъединено 
към село Шишенци, кое-
то по официални данни 
на Националния статис-
тически институт посто-
янно се обитава от 119 
човека. Закриването на 
това село е симптом на 
вихрещата се демограф-
ска криза във Видинско, 
която за двайсет годи-
ни стопи повече от една 
трета от населението - за 
пръв път от много време 
новата 2011 г. започна с 
население под сто хиля-
ди (към 1 февруари  бяха 
преброени 99 016 души, 

които населяват терито-
рията на област Видин). 

А по-лошото е, че 
не за последно 

си взимаме сбо-
гом 

с някое от обезчове-
чените села във Видин-
ско. 

В същата община 
Бойница има две сел-
ца, които са пред пъл-
но обезлюдяване – в с. 
Каниц живеят едва 11 
човека, а в с. Шипикова 
махала дори и по-малко 
- само 5 души. В общи-
на Белоградчик пред из-
чезване от картата са с. 

Граничак (10 жители), с. 
Пролазница (13 жители), 
с. Върба и с. Сливовник 
(18 жители), с. Струин-
дол (27 жители). В с. Бо-
яново, община Грамада, 
са останали да живеят 
само 12 човека. В димов-
ското с. Орешец живеят 
едва 10 човека, 14 са 
жителите на с. Яньовец.  
По-„добре” е демограф-
ската ситауция в с. Дълго 
поле, където са останали 
22 човека и с. Скомля с 
26 жители. Не е „розово” 
положението в ружин-
ското с. Роглец, което е 
населено от 27 човека. 

Бе избран новият зам.-председател 
на СДС в регион „Северозападен” 

Миков заведе соцфункционери в Китай

* 1 китайски ренмин-
би юан = 24 стотинки

Михаил Миков с шефа на 
Индустриална и технологична 
зона на Ухан Янг Ксинян

На 8 февруари 
тази година в град 
Ухан – провинция 
Хубей, по време 
на ултразвук, е 
открит синдром 
на русалката в 
бъдещото дете на 
28-годишна жена. 
Оказало се, че 
плодът има една 
глава и две лица, 

които за разположени буза до буза, два носа, четири 
очи и две уши. 

Световната статистика показва, че на всеки 2,5 
милиона новородени се пада по един случай на сиам-
ски близнаци. Но новородени с едно тяло и две лица 
се срещат изключително рядко. Предишният двулик 
мъник се появил на белия свят в Индия през 2008 г.

* * * 
На 26 март 2012 г. в китайския град Ухан, в про-

винция Хубей, бе заловена улична банда, изцяло 
съставена от... глухонеми, съобщава местното изда-
ние "Китай днес", цитирано от ИТАР-ТАСС.

По думите на разследващите органи само в про-
дължение на три дни членовете на бандата осъщест-
вили 9 грабежа на обща стойност от около 3,2 хиляди 
долара. Групата се състояла от шестима глухонеми 
на възраст между 16 и 23 години.

Двуликото китайче

Любопитно

В къщите на Халовските колиби от 30 години 
няма жива душа. Сега вече е зачеркнато и селото

Снимка „Видин онлайн”

Директорката на Териториално статис-
тическо бюро - Видин Емилия Лазарова бе лю-
безна да предостави на вестника статисти-
ческите данни за населението на с. Халовски 
колиби от различните преброявания:

1934 г. – 17 жители
1946 г. – 111 човека
1956 г. – няма отчетени хора
1965 г. – 41 човека
1975 г. – 12 души
1985 г. и след това – няма жива душа

Закриха Халовски колиби

Общо 21 са селата в об-
ласт Видин с под 50 чо-
века население. 

Така че ако в извест-
ната песен  „Продават се, 
мамо, белите манасти-
ри”, все пак се намерило 

„младо търговче мана-
стир да купи, чаршия да 
прави”, то за тези села 
няма ама никакъв изглед 
да се възродят и отново 
да щъкат люде из чар-
шиите им.

На 16 октомври бяха 
оповестени резултатите 
от проведените в неделя 
вътрешнопартийни избо-
ри за заместник–предсе-
дател на СДС от регион 
„Северозападен”. Общият 
брой на гласувалите на 
тези избори са 1 057 (от 1 
376 членове на СДС в ре-
гиона), като има една не-
действителна бюлетина. 

За ГЕНАДИ ВЕЛКОВ 
(на сн.), който години на-
ред оглавява видинската 
организация на сините, са 
гласували 459 човека, ко-
ето съставлява 43,47 % от 
действителните гласове. 
ЛЮБОМИР ИВАНОВ, кой-
то е депутат от Монтана, е 

спечелил с 597 гласа, със-
тавляващи 56,53. Велков е 
предпочетен от седесари-
те не само във Видинско, 
но и от Ловешка област, от 
три общини в Плевенско и 
други населени места в 
региона, докато преобла-

даващите 
гласове за 
Иванов са 
от обла-
стите Мон-
тана, Вра-
ца и град 
Плевен.

След обявяването на 
резултатите Генади Вел-
ков се е обадил на Ива-
нов и го е поздравил и, 
пожелавайки му успех, 
на новия пост Велков го е 
уверил, че си остават при-
ятели. 

Новото централно ръ-
ководство на сините, което 
номинира Генади Велков 
за зам.-председател, не-
зависимо, че той продъл-

жава да смята за грешка 
излизането от „Синята ко-
алиция”, му е предложи-
ло за заеме длъжността 
зам.-председател на На-
ционалния предизборен 
щаб на СДС. „Вероятно 
ще приема този пост не-
зависимо от голямата ми 
професионална ангажи-
раност - каза за в. „НИЕ” 
той. -  Защото не мога да 
приема това, което ня-
кои правят: „Да оставим 
всичко да се съсипе, пък 
после да започваме отна-
чало”. Ще работя активно 
за предстоящите парла-
ментарни избори, защото 
имаме възможност да вка-
раме депутати”. 
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Какво се прави на кейовата стена на Видин

Поща „НИе”
Искам да използвам 

възможността, чрез Вас 
да споделя свое виждане 
във връзка с живота на 
ПМГ "Екз. Антим І" - Ви-
дин, защото в официална-
та страница на гимназия-
та няма форум и ученици 
и родители няма как да 
споделят мнението си. 

Смяната на сгра-
дата на Математическа 
гимназия - Видин с нова 
по-голяма стана защото 
учениците учат на смени, 
нямат кабинети, физкул-
турен салон и т.н. Учеб-
ната година стартира и, 
както е нормално, часо-
вете започваха от 8:00 ч. 
Една седмица след стар-
тиране на учебната годи-
на обаче и, след като е 
минала общата родител-

ска среща, директорката 
г-жа Петрова еднолично 
променя часа на 7:30!!! 
Не стига, че учениците 
на елитната гимназия ще 
учат в мизерни условия, 
но ще трябва да ходят и 
недоспали на училище! 
Преди беше малка мате-
риалната база, учеше се 
на смени - сега каква е 
причината?! Ако доводът 
е учениците да свършват 
по-рано училище, за да 
имат време да си почи-
нат, то това изобщо не е 
така. На повечето учени-
ци денят им продължава 
с кръжоци, школи и подго-
товка за следващия уче-
бен ден, а не със спане и 
почивка!

Георги Георгиев

редакционна 
бележка:
Обърнахме се за от-

зив към директорката 
на гимназията Румяна 
Петрова и ето какво от-
говори тя:

„Решението за про-
мяна на началния час на 
учебните занятия не е 
самоволно. То бе обсъ-
дено след започване на 
учебната година на ро-
дителските срещи на 
всички класове и след 
това педагогическият 
съвет реши да се започ-
ва в 7.30 часа. Аргумен-
тите на родители и пе-
дагози са, че учебните 
занимания завършваха 
в 14.35 часа, след което 
цял следобед има извън-
класни форми, в които 

децата са се записали по 
свое желание. С промя-
ната на началния час се 
дава възможност учени-
ците да обядват и после 
пълноценно „денят им 
продължава с кръжоци, 
школи и подготовка за 
следващия учебен ден”, 
както пише господина. 
Ако той се беше обърнал 
директно към нас – дали 
по телефона, или идвай-
ки в училище като загри-
жен родител, щяхме да 
му обясним ситуацията, 
да му покажем прото-
кола на педагогическия 
съвет. Ако има въпро-
си, нека дойде в новата 
сграда и се запознае с 
условията и после да оп-
ределя какви са.

Отговор на въпросите на в. „НИе” дава кремена Цветкова – 
Недялкова, експерт в ДП „Пристанищна инфраструктура”. 

„НИЕ”: Какви дей-
ности се извършват в 
момента на кейовата 
стена на Пристанищен 
терминал Видин – Цен-
тър? 

кремена Недялко-
ва: Чрез открит конкурс 
по реда на Закона за 
обществените поръчки 
ДППИ избра изпълните-
ля на дейност: „Стабили-
зиране на петата на на-
клонена кейова стена на 
Пристанищен терминал 
Видин – Център”, който 
има за задача да възста-
нови стабилитета на ке-
йовата стена, както и да 
намери решение на про-
блеми от конструктивен 
характер и тези, отнася-
щи се до сигурността на 
съоръжението. 

Ре м о н т н о - въ з с т а -
новителните дейности 
са включени в Годишна 
програма за изграждане, 
реконструкция, рехаби-
литация и поддържане 
на пристанищата за об-
ществен транспорт с на-
ционално значение и се 
изпълняват със средства 
на ДП „Пристанищна ин-
фраструктура”.

Кейовата стена на 
Пристанищен терми-
нал Видин – Център е с 
дължина 1440 м, от км 
789,500 до км 790,940 на 
десния бряг на р. Дунав. 
Укрепителните работи 
се извършват по цялата 
дължина на стената, като 
в зависимост от степента 
на деформациите и кон-
структивните особености 
на отделните участъци са 
диференцирани и строи-
телните работи. Общо са 
обособени 11 участъка. 

Проектното решение 
предвижда пилотна кон-
струкция пред опорния 

блок на петата и надграж-
дане на опорния блок. 
В определени участъци 
по наклонената част на 
стената се изпълнява 
стоманобетонова плоча 
с дебелина 15 см, която 
се анкерира с анкери с 
дължина до 12 м., раз-
положени на два реда по 
височина през осово раз-
стояние съгласно инже-
нерните разчети.

„НИЕ”: Какво е на-
ложило извършването 
на укрепителните дей-
ности?

Недялкова: Кейова-
та стена на Пристанищен 
терминал Видин – Цен-
тър е гравитачна подпор-
на стена, наклонен тип, 
с каменна облицовка. В 
следствие на дългого-

дишната експлоатация и 
външни въздействия са 
се появили деформации 
и нарушения по обли-
цовката, опорния блок и 
основната заскалявка. 
Налице са размествания 
на каменните блокове 
и образуване на пукна-
тини. Във фугите са из-
расли храсти, което води 
до откъртване и разме-
стване на камъните от 
облицовката. Има места 
с нарушена заскалявка 
и подкопаване на обли-
цовката в основата на 
стената.  Това е довело 
до компрометиране на 
конструктивната устой-
чивост на петата, която е 
поддала на много места, 
в значителни участъци е 
подкопана и увиснала, т. 

е. стабилизирането й е 
крайно наложително за 
общата устойчивост на 
цялата кейова стена. 

За решаване на про-
блема, през 2010 г. бяха 
извършени проучвател-
ни работи и е изработен 
„Технически проект за 
стабилизиране на пета-
та на кейовата стена на 
Пристанищен терминал 
Видин-Център”.

„НИЕ”: Какви стро-
ително-монтажни дей-
ности се извършват?

Недялкова: Основ-
ните конструктивни ме-
роприятия, предвидени в 
проекта, са: 

А. За участъци І и ІІ 
- пилотна конструкция 
пред опорния блок с пи-
лоти Ø 273 мм през 1,00 

Работници извършват наложителни строително-монтажни дейности за 
стабилизиране на кейовата стена на Видин

Сн. росен ракаджиев

м, изпълнени със стома-
нена безшевна тръба с 
дебелина на стената δ = 
10 мм и надграждане на 
опорния блок и стъпала-
та. В зоните с пукнатина 
по стената и за преуста-
новява по-нататъшната 
суфозия, стената се ук-
репва с микропилоти с 
хидроразрив с диаметър 
ф 67 мм и дължина 5,0 м. 
Чрез инжектирането се 
постига трайно заздра-
вяване на материала зад 
кейовата стена. 

Б. За участъци ІІІ, 
ІVа, V, ІVb, VІ, VІІ, VІІІ и 
ІХ - пилотна конструк-
ция пред опорния блок и 
надграждане на опорния 
блок. В посочените учас-
тъци по наклонената част 
на стената се изпълнява 
стоманобетонова плоча 
с дебелина 15 см, която 
се анкерира с анкери тип 
IBO R32N с дължина 12,0 
м.

В. Укрепващата кон-
струкция VІІІ (в района 
на крана) представлява 
надграждане на същест-
вуващата стена до ви-
сочината на съседните 
участъци. Преди това бе  
демонтиран съществува-
щият пристанищен кран и 
електрозахранването му. 
Предвидената надстрой-
ка е класическа форма 
на стоманобетонова под-
порна стена фундирана 
върху кордона на стара-
та кейова стена преди 
надстрояването й. Прос-
транството между новата 
стена и задната, така на-
речения „джоб”, в който 
се намира подкрановия 
път, се запълва с дунав-
ска баластра.

В. За участък Х - пи-
лотна конструкция с 
пилоти ф 273 мм пред 
опорния блок и надграж-
дане на опорния блок и 
стъпалата. В определе-
ни участъци с пукнатина 
по стената, същата се 
укрепва с микропилоти 
с хидроразрив с диаме-
тър ф 67 мм и дължина 
5,0 м. Изискванията към 
микропилотите са описа-
ни по-горе, в описанието 
на участъци І и ІІ.

Г. За участък ХІ – 
надграждане на опорния 
блок и стъпалата. Пред 
опорния блок се изгражда 
насипна берма от взриве-
на скална маса /ВСМ/.

От избрания изпъл-
нител се изисква строеж-
ът да бъде изпълнен при 
предпоставката, че из-
пълнението на пилотната 
конструкция и опорната 
берма ще се извърши 

при ниски води на реката, 
като за целта се направи 
технологичен подход, по 
който ще се предвижва 
сондажната техника.

Благоустройствени 
дейности по короната на 
стената и територията не 
се предвидени в насто-
ящия проект. 

„НИЕ”: На каква 
обща стойност са 
предвидените дей-
ности?

Недялкова: За пър-
вия етап са предвидени 
1,5 млн. лева, с прогно-
зен срок 12 месеца. Ця-
лата проектна стойност 
на обекта е почти 5 млн. 
лева без ДДС.

Осигурено е финан-
сиране за изпълнение 
на СМР за първия етап 
на проекта. В момента в 
Държавно предприятие 
„Пристанищна инфра-
структура” е в ход проце-
дура за изготвяне на го-
дишната инвестиционна 
прагрома за 2013 г. и на 
база актуална експертна 
оценка ще бъдат плани-
рани средства за следва-
щите етапи.

„НИЕ”: Коя фирма 
извършва предвиде-
ните дейности и как 
е избрана тя, кога е 
подписан договор с из-
пълнителя? Кои са ръ-
ководителите на про-
екта?

Недялкова: Проек-
тът е на фирма „Пла-
на Б” ЕООД, гр. София. 
Изпълнителят е избран 
след проведена открита 
процедура  съгласно из-
искванията на Закона за 
обществените поръчки. 
Държавно предприятие 
„Пристанищна инфра-
структура” е сключило 
Договор № 49/16.07.2012 
г. с фирма „Станилов” 
ЕООД, гр. София за из-
вършване на строително-
монтажни работи на тери-
торията на Пристанищен 
терминал Видин – Цен-
тър, част от пристанище 
за обществен транспорт 
с национално значение. 

Във връзка с изпъл-
нението на рехабилита-
цията ще бъде подписан 
договор за упражняване 
на строителен надзор на 
обекта. Избраният из-
пълнител е „Стройнорм” 
ООД, гр. София.

Инвеститорски кон-
трол от страна на ДП 
„Пристанищна инфра-
структура” се осъщест-
вява от: инж. Наташа 
Ценева – директор на 
дирекция „Инфраструкту-
ра и акватория” и експер-
тите в дирекцията инж. 
Спас Вучев и инж. Еми-
лия Лекова. 
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Спазва ли се забраната за тютюнопушене

Видински общини представиха 
свои програми за заетост

През миналата седми-
ца в Областна управа – Ви-
дин се проведе заседание 
на Комисията по заетост 
под председателството 
на зам.-областната упра-
вителка Елка Георгиева. 
Комисията прие внесените 
от повечето видински об-
щини регионални програ-
ми за обучение и заетост, 
които, след разглеждане в 
Министерство на труда и 
социалната политика, да 
бъдат включени в Нацио-
налния план за насърчава-
не на заетостта за 2013 г. 

Проектното предложе-
ние на Община Видин е за 
разкриване на 19 работни 
места за служители - ор-
ганизатори на дейности в 
читалищата. В момента в 
читалищата в населените 
места в община Видин ра-
ботят 16 служители, които, 
ако проектът бъде одо-
брен за финансиране от 
републиканския бюджет, 
ще бъдат подпомагани от 
новоназначените работ-
ници при организиране и 
провеждане на занимания 
на отделните школи и кръ-
жочни форми, при поддър-
жане на съществуващите 
етнографски сбирки, при 
организиране на различни 
празници, свързани със 
съхраняване на традици-
онните ценности и само-
битността на населението 
в нашия край. С оглед на 
демографската ситуация, 

особено в по-малките на-
селени места, програмата 
е насочена приоритетно 
към хора над 50-годишна 
възраст, регистрирани в 
Бюрото по труда. 

Предложението за 
регионална програма за 
заетост на Белоградчик е 
разработено за 20 екскур-
зоводи – приоритетни групи 
за включване са безработ-
ни младежи до 29-годишна 
възраст и безработни над 
50 години. Обектите, на 
които ще работят, са кре-
постта „Калето”, пещерата 
Магурата, историческия 
музей в града, Туристи-
ческия информационен 
център и художествената 
галерия в Белоградчик. 
Целта  на проекта е по-
вишаване предлагането 
на работни места и зае-
тостта в общината от една 
страна и същевременно 
разнообразяване на паке-
та от предлагани туристи-
чески услуги. Основните 
дейности са свързани с 
придружаване на туристи, 
изнасяне на беседи за ту-
ристическите обекти. 

Община Димово на 
свой ред иска да наеме 7 
човека за поддръжка на 
общински читалища и дру-
ги 9 за поддръжка на хра-
мове и църкви, които са 
действащи на територия-
та на общината. Община 
Брегово ще търси 20 ра-
ботника озеленяване – ще 

се наемат безработни над 
50-годишна възраст и хора 
с увреждания.

Идейният проект на 
Община Ново село пред-
вижда осигуряване на за-
етост за 6 месеца на 10 
безработни – хора над 50-
годишна възраст и хора с 
увреждания. Дейностите, 
които те ще извършват, 
са ремонт и поддръжка на 
сгради общинска собстве-
ност – административните 
сгради, пенсионерски клу-
бове и читалища в населе-
ните места и озеленяване 
и поддържане на зелените 
площи около тях. 

Към охрана на об-
щинската собственост са 
насочени проектите на 
Общините Кула, Ружинци 
и Чупрене. Кула кандидат-
ства за разкриване на 15 
работни места, на които ще 
бъдат назначени младежи 
до 29 години, регистри-
рани в Бюрото по труда и 
безработни над 50 години. 
Те ще се грижат за охрана-
та на общинската собстве-
ност в 9 населени места на 
територията на Кулско – 
ще пазят общински имоти, 
паметници, сгради-обекти 
на културата. Програмата 
на Община Ружинци е на-
сочена към охрана и под-
държане на общинските 
паркове и предвижда да 
бъдат назначени 133 души 
– приоритетно безработни 
над 50-годишна възраст, 

както и продължително 
безработни. Община Чу-
прене иска да наеме 56 
безработни, които ще съ-
блюдават опазването на 
обществения ред, ще ох-
раняват сградите, в които 
се помещава общинската 
администрация, за опаз-
ване на общинските гори 
пък ще се назначат горски 
стражари и пожаронаблю-
датели. 

Община Макреш се е 
насочила към наемане на 
безработни, които да из-
вършват дейности и грижи 
в семейна среда. Намере-
нието е да се назначат 50 
домашни помощници.

За в. „НИЕ” зам.-об-
ластната управителка 
Георгиева уточни, че не 
е задължително всички 
предложения на общини-
те да бъдат приети – те 
ще бъдат разгледани от 
специален съвет към Ми-
нистерството на труда и 
социалната политика и 
ще бъдат оценени. А в 
началото на следващата 
година ще стане ясно кои 
от тях ще бъдат заложени 
в Националния план за 
насърчаване на заетостта 
за 2013 г. за финансиране, 
като Георгиева подчерта, 
че одобрените проекти мо-
гат да бъдат модифицира-
ни – например да се нама-
ли броят на наетите лица.

Областният управител на Видин Цветан Асенов 
ръководи във вторник заседание на Консултативния 
съвет по опазване на горите, дивеча и лова в област 
Видин (на снимката). То е продължение на инициира-
ните от Асенов работни срещи за институционално 
съдействие между регионалните служби, ангажирани 
с опазването на горския фонд.

Отчет за дейността на горските стопанства на 
територията на област Видин за изтеклия период на 
2012 г. направи Сашко Каменов – директор на РДГ- 
Берковица, а след това запозна присъстващите с 
новите промени в Закона за горите, делегиращи от-
говорности на общинските администрации по упра-
влението, стопанисването и опазването на горския 
фонд. Членовете на Консултативния съвет обсъдиха 
и превантивни мерки за недопускане на пожари в гор-
ския фонд на територията на областта.  

* * * 
Областният управител на Видин проведе същия 

ден и работна среща с представители на здравните 
структури в Белоградчик. Целта бе да се оптимизира 
взаимодействието между първичната и болничната 
помощ в района, с оглед подобряване на здравните 
услуги, насочени към населението.

На нея бяха дошли ръководители на общината, на 
териториални звена в сферата на здравеопазването, 
джипита и лекари от Многопрофилната болница за ак-
тивно лечение в Белоградчик.

Областният управител...

Премиер-министърът предпо-
читаше да пуши пура, но да не гъл-
та

Зимата наближава и с 
падането на температури-
те започват отново да се 
разпалват дебатите около 
въведената в началото на 
лятото забрана за пуше-
не на закрити обществени 
места. Със захлаждането 
постепенно започнаха да 
изчезват разположените 
пред заведенията маси, а 
на тези, които все пак са 
останали, все по-рядко се 
заседяват клиенти. Всъщ-
ност, ако изобщо някой се 
осмели да седне на тях, 
това почти със сигурност 
ще е страстен любител на 
тютюна. Защото в момен-
та единственият начин да 
запалиш цигарка, докато 
си пийваш кафето или от-
пиваш от питие след края 
на работния ден, е, ако си 
седнал на открито.

Затова отново бе пов-
дигнат въпросът за нейна-
та отмяна или поне да се 
върне старият режим на 
разделяне на заведения-
та на две помещения, от 
които в едното клиентите 
да могат спокойно да си 
пафкат, а другото да е без 
тютюнев дим.

Но да не се спираме 
отново на темата „за” и 
„против” тютюнопушенето. 
Нека да проверим какъв е 
контролът върху изпълне-
нието на действащия за-
бранителен режим. 

„Контрол има – правят 
се проверки по всяко вре-
ме на денонощието. От на-
чалото на влизане на пъл-
ната забрана – първи юни, 
до първи октомври са из-
вършени 1508 проверки от 
служители на РЗИ -  казва 
директорката на Районна 
здравна инспекция – Ви-
дин д-р Гергана Джамбова. 
- Проверени са 299 обекта 
за хранене и развлечение, 
110 детски учебни заведе-
ния, 89 лечебни здравни 
заведения, както и офиси, 
обществени сгради и дру-
ги”.

Интересното е, че при 
всичките тези 1508 провер-
ки са съставени само два 
акта на физически лица и 
са издадени две наказател-
ни постановления по чл. 
218 от Закона за здравето. 
„Можем да санкционираме, 
ако в момента на провер-
ката видим, че някой пуши, 

ако получим сигнал и оти-
дем на място и се пуши – 
тогава се санкционира и 
лицето, което пуши, и соб-
ственикът на заведението, 
който е допуснал тютю-
нопушене”, обяснява д-р 
Джамбова, като отбелязва, 
че докато времето е топло, 
забраната общо взето се 
спазва. „При застудяване 
ще започнем по-масирани 
проверки, за да следим 
дали се изпълнява наред-
бата”, уверява тя и призна-

ва, че всички 
служители на 
РЗИ, които из-
вършват про-
верки, са мно-
го натоварени 
– контролът 
за пушенето 
на закрити об-
ществени мес-
та най-вече 
е поверен на 
тримата екс-
перти, работе-
щи в дирекция 
„Здравен кон-
трол”. Те са 
недостатъчно, 
но д-р Джам-
бова казва, че 

когато който и да е служи-
тел на здравната инспек-
ция отиде на проверка за 
каквото и да е, той следи 
също и дали се спазва за-
браната за тютюнопушенe 
на закрито. „Дори всички 
наши служители са малко 
– много е трудно всичко да 
бъде обхванато, но до края 
на годината мисля, че ще 
проверим всички обекти, 
подлежащи на контрол”, 
казва директорката на РЗИ 
– Видин, която насочва 

усилията на здравната ин-
спекция към места, където 
се предполага, че може да 
има нарушения на забра-
ната за тютюнопушене – в 
банки и магазини едва ли 
някой ще запали цигара, 
докато рискът е много по-
голям при заведенията 
за хранене и забавление, 
където са и най-големият 
брой проверки. Което не е 
точно така. Защото всички 
знаем, че все още в много 
кабинети (особено шеф-
ски), коридори и тоалетни 
на различни институции 
и фирми си се пуши. Но 
всички погледи са насочени 
най-вече към заведенията, 
затова и собствениците им 
са най-активни в борбата 
за отмяната на забрани-
телния режим. 

„Има някаква промя-
на в нагласите на хората, 
свързана с последните 
промени, отнасящи се до 
тютюнопушенето, тъй като 
глобите и имуществените 
санкции бяха доста зави-
шени, което респектира 
гражданите и собственици-
те на заведения”, смята д-р 
Джамбова. Съмнително е 
обаче, дали тази промяна 
е достатъчно голяма, че 
да накара всички да спаз-
ват забраната, още повече 
когато властта ту затяга, 
ту отпуска режим. Наисти-
на здравната министърка 

Десислава Атанасова е 
категорична, че няма да 
подкрепи отпадането й. Но 
всички знаем, че мненията 
на тоя или оня министър 
или депутат от управля-
ващата партия нямат зна-
чение, защото крайната 
дума, както винаги, ще има 
председателят Бойко Бо-
рисов. „Моят мотив, който 
съм имал, единствен и най-
важен, е здравето на хора-
та, когато съм подкрепял 
този закон. Именно когато 
съм си говорил с докторите 
и кардиолозите, които каз-
ват по безспорен начин, че 
тютюнопушенето вреди на 
здравето, особено на сър-
цето и най-много хора уми-
рат съответно от тази бо-
лест. Оттук нататък, трябва 
да се направи някакъв 
избор още веднъж – дали 
здравето, или кафенета-
та?”, коментира първият 
министър при внасянето на 
предложението за отпада-
не на забраната и съвсем 
по негов маниер отряза: 
„Който пуши в заведение, е 
простак!”. Но той, а заедно 
с него и Министерският съ-
вет, и мнозинството в Пар-
ламента си държат на мне-
нието от ден до пладне – та 
не се знае в крайна сметка 
дали ще изберат здравето, 
или кафенетата (бизнеса). 

теОДОрА 
Макавеева
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Процедура за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба  на  недвижим имот - част-

на общинска собственост, представляващ гараж с 
идент. №10971.510.224.20, със ЗП - 26 кв.м.  находящ се 

в гр. Видин, ЮПЗ /триъгълника/.
1. Начална тръжна цена – 4500,00 лв.
2. търгът ще се проведе на  06.11.2012 г.  в административната сгра-

да на Община Видин, ет.5, Заседателна зала.
3. Заявление за участие в търга и придружаващите ги документи се 

подават в срок до  05.11.2012 г. до 16,00 ч., в “Център за информация и 
обслужване на граждани”, административната сграда на Община Видин, 
ет. 1.

4. тръжната документация се закупува в срок до 05.11.2012 г. до 
15,00 ч. от ет.5, стая 7 в административната сграда на Община Видин. 
Цена на документацията – 50 лв. без ДДС.

5. Време и начин за оглед - всеки работен ден.
6. Депозит за участие в търга – 450 лв. - четиристотин и петдесет 

лева/   внесени в срок до 05.11.2012 г. до 15,00 ч.  по сметка на Община 
Видин       IBAN: BG79DEMI92403300046030, BIC на “Търговска банка-Д” 
АД: DEMIBGSF                                                                     

7. Начин и срок на плащане от спечелилия търга участник:
• плащането се извършва в едномесечен срок от връчване на За-

поведта на кмета на община Видин за определяне на спечелилия участ-
ник.

8. Договорът се сключва след плащане на дължимите суми, съглас-
но срока, указан в т. 7.

тел. за справки:  094/609440

„НИе” ПАЛАч

Проведе се седмият кръг на Областна футболна група - Видин

ще бъде подредена в 
сградата на Народното 
събрание. Експозици-
ята ще бъде открита в 
понеделник – 22 октом-
ври, и ще продължи до 4 
ноември. През тези дни 
депутатите, парламен-
тарните журналисти и 
гостите на НС ще могат 
да разгледат 80 уникал-
ни фотоса, обединени от 
темата „Стария и новия 
Видин”.

Висока 
европейска 

оценка ...

Във връзка със Закона за изпълнение на на-
казанията, районният прокурор на Видин Красен 
Кайзеров с писмо № Р-00022/2012 възложи на в. 
„НИЕ” да изпълни присъдата по НОХД №475/2011 
по указания от съда начин – разгласяване на "Об-
ществено порицание" чрез публикуване във вест-
ника на това, че Ерик Лоан Буй, от Видин, роден 
на 08.02.1994 г., ученик, като непълнолетен, но 
могъл да разбира свойството и значението на де-
янието и да ръководи постъпките си в съучастие, 
като извършител с И.И., М.А. и Т.Б.от гараж отнел 
от владение на И.Г. 3 бр. велосипеди с намере-
ние противозаконно да ги присвои.

* * *

Във връзка със Закона за изпълнение на на-
казанията, районният прокурор на Видин Красен 
Кайзеров с писмо № Р-00023/2012 възложи на в. 
„НИЕ” да изпълни присъдата по НОХД №475/2011 
по указания от съда начин – разгласяване на "Об-
ществено порицание" чрез публикуване във вест-
ника на това, че Ивелин Мирославов Иванов, от 
Видин, роден на 07.08.1992 г., с основно образо-
вание, като непълнолетен, но могъл да разбира 
свойството и значението на деянието и да ръко-
води постъпките си в съучастие, като извършител 
с Е.Б., М.А. и Т.Б.от гараж отнел от владение на 
И.Г. 3 бр. велосипеди с намерение противозакон-
но да ги присвои.

* * *

Във връзка със Закона за изпълнение на на-
казанията, районният прокурор на Видин Красен 
Кайзеров с писмо № Р-00024/2012 възложи на в. 
„НИЕ” да изпълни присъдата по НОХД №475/2011 
по указания от съда начин – разгласяване на "Об-
ществено порицание" чрез публикуване във вест-
ника на това, че Мирослав Еленков Атанасов, от 
Видин, роден на 31.12.1992 г., живущ в с. Ново-
селци,  с основно образование, като непълноле-
тен, но могъл да разбира свойството и значени-
ето на деянието и да ръководи постъпките си в 
съучастие, като извършител с И.И., Е.Б. и Т.Б.от 
гараж отнел от владение на И.Г. 3 бр. велосипеди 
с намерение противозаконно да ги присвои.

Видински младежи ще учат 
и работят в Германия?

В момента се работи, 
за да стане възможно още 
догодина видински мла-
дежи да могат да заминат 
за Германия, където да 
се специализират в же-
лана от тях насока. Това 
ще се случи в рамките на 
така наречената „дуал-
на система” – паралелно 
обучение в предприятие 
и в професионално учи-
лище на базата на склю-
чен договор между уче-
ника и фирмата. Темата 
е обсъждана по време 
на срещите на областния 
управител Цветан Асенов 
с областния управител 
на Ортенау (Германия) 
Франк Шерер, по чиято 
покана Областна управа 
– Видин подреди щанд на 
търговското изложение 
„Горен Рейн 2012”.  

Обучението е в рамки-
те на 3 години, като част 
от него се финансира от 
германската държава, а 
друга – от немски фир-

ми, за които се подготвят 
специалисти. Могат да 
кандидатстват младежи, 
завършили средно обра-
зование – за предпочита-
не е да са във възрастовия 
интервал 19 – 25-годишна 
възраст. „Одобрените за 
включване в тази „дуална 
система” ще получават 
месечно възнаграждение 
– за първата година око-
ло 600 евро, за втората 
около 700 евро и за тре-
тата 800 и нагоре евро. 
Нашите немски партньо-
ри уверяват, че 600 евро, 
което е минималното въз-
нагреждение в начало-
то, са достатъчни, за да 
се покрият разходите за 
храна и престой”, обясни 
видинският областен уп-
равител. Той подчерта, че 
след завършване на обу-
чителния курс премина-
лите го не са обвързани с 
последващ договор с гер-
манската фирма, в която 
са се специализирали и 

която е поела част от раз-
ходите за обучението им. 

„Имахме достатъчно 
време след официална-
та част на програмата да 
продължим разговорите 
по тази “дуална система”, 
изчистихме някои от ка-
зусите, които ни пречиха. 
Едно от направленията, 
в които работим, е чрез 
кофинансиране от тя-
хна страна да направим 
един предварителен ези-
ков курс по немски език в 
България – каза Цветан 
Асенов. – Миналата годи-
на ние малко прибързано 
изпратихме документите 
за около 30 наши младе-
жи, изявили желание да 
се учат в Германия. Но се 
оказа, че те нямат езико-
ви познания, а и голяма 
част от тях бяха заявили 
специалности, каквито в 
дадения момент няма-
ше обявени от германски 
фирми. Затова в момен-
та водим изключително 

интензивна кореспонден-
ция за уточняване на тези 
неща – вярвам, че май 
месец догодина, когато 
делагация от Ортенау ще 
дойде във Видин, ще сме 
уточнили всичко, за да 
имаме време през летни-
те месеци да подберем 
желаещите, да организи-
раме езиков курс и август 
месец от германска стра-
на ще могат да подберат 
от кандидатите”. Видин-
ският областен управител 
допълни, че от германска 
страна ще предоставят 
точна информация какви 
техни фирми имат необ-
ходимост от специалисти 
– така заедно с разговор-
ния немски по време на 
езиковия курс ще може 
да се преподава и техни-
чески немски, необходим 
за сферите на работа на 
съответните фирми. 

рОСИЦА 
кирилова

Временно класиране:

1. „Ботев” (Грамада)  16 т., 19:3   
2. „Тимок” (Брегово)  16 т., 25:8   
3. ОФК ”Бдин-1923”  13 т., 24:3   
4. „Партизани” (Макреш) 13 т., 13:6    
5. „Ботев” (Димово)  13 т., 11:10    
6. „Венец” (Орешец)  6 т., 11:9       
7. „Септември” (Градец) 6 т., 6:17     
8. „Дунав” (Дунавци)  5 т., 8:13      
9. „Пластик” (Старопатица)  5 т., 6:11    
10. „Кула-04” (Кула)              3 т., 5:32    
11. „Рациария” (Арчар)          1 т., 3:19  

Временно класиране юноши:
1. ОФК „Бдин-1923”  12 т., 30:1     
2. „Тимок” (Брегово)  9 т., 10:9      
3. „Ботев”  (Димово)  6 т., 13:6      
4.  „Кула-04”   6 т., 7:9       
5. ОФК „Ружинци”  3 т., 10:14    
6. „Балкан” (Белоградчик) 0 т., 1:32  

„Ботев” (Грамада) раз-
громи ФК „Кула 04” с 9 на 1 
в мач от 7 кръг на Област-

на футболна група - Видин 
и излезе начело в класира-
нето. Всички резултати от 
кръга:

„Венец” (Орешец) - ФК 
„Ботев-Д” (Димово) 1:2; 
ФК „Тимок” (Брегово) - ФК 
„Дунав” (Дунавци) 3:0; 
„Партизани” (Макреш) - ФК 

„Рациария” (Арчар) 2:0; 
ФК „Ботев” (Грамада) - ФК 
„Кула-04” 9:1 и „Пластик” 

(Старопатица) - ФК „Сеп-
тември” (Градец) 3:1. 

ОФК „Бдин-1923” почи-
ваше в този кръг. В след-
ващия кръг на 20 октом-
ври от 16.00 часа играят 
„Рациария” (Арчар) – „Бо-
тев” (Грамада); „Дунав” 
(Дунавци) – „Партизани” 
(Макреш); „Ботев” (Димо-
во) – „Тимок” (Брегово) и 
ОФК „Бдин-1923” – „Венец” 
(Орешец). На 21 октомври 

от 16.00 часа е дербито на 
кръга между  „Кула-04” – 
„Пластик” (Старопатица). 
Почива „Септември” (Гра-
дец).

Юношите на ОФк 
„Бдин-1923” победиха с 
3-0 „кула-04”

в мач от 4 кръг на пър-
венството на юношеската 
областна футболна група. 
В останалите две срещи 
„Балкан” (Белоградчик) за-
губи като домакин от „Ти-
мок” (Брегово) с 0-5, а ОФК 
„Ружинци” също падна с 
1-2 от „Ботев” (Димово). 

В следващия кръг на 
20 октомври от 10.30 часа 
играят „Кула-04” – „Балкан” 
(Белоградчик), а на след-

ващия ден 
са срещи-
те „Ботев” 
(Димово) 
– ОФК 
„ Б д и н -
1923” и 
„ Т и м о к ” 
( Б р е г о -
во) – ОФК 

„Ружинци”.
красимир каменов
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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
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

Вестник  "НИе" има нов имейл: info@niebg.net

бр. 77   четВъртък - неделя 18 - 21 октомври 2012 г. 

ПрОДАВА 
ИМОтИ

Продавам вила в с. 
Рупци - спешно; тел.: 0889 
155 668

Продавам две къщи - 
80 кв.м и 63 кв.м, с дворно 
място 1 дка и селскосто-
пански постройки, цена 
12 500 лв.; тел.: 0886 094 
684

Продавам панелна 
гарсониера - 18 500 лв., 

тристаен с гараж в широк 
център, кв. “Калето”, етаж 
на “Ташкюприя” - 51 000 
лв.; тел.: 0897 828 008

Продавам тристаен 
тухлен апартамент 107 
кв.м, с двор, с място за 
гараж, топ център; тел.: 
0878 639 452

Продавам двустайно 
тухлено жилище в цен-
търа, над аптека №1, от 
собственик; тел.: 094/601 
136

Продавам магазин във 
Видин на ул. „Широка”(с/у 
ВиК), 38 кв.м  - 74 000 лв., 
тристаен тухлен - нов, 102 
кв.м, ПВЦ, блиндирана 
врата, гараж 26 кв.м, и 
дворно място в Дунавци 
– 1200 кв.м, оградено, 
цена 9 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

Продавам двустаен 
панелен в к-с “Гео Милев”, 
бл. 22, цена 25 000 лв.; 
тел.: 0895 680 630

Продавам недвижим 
имот в с. Новоселци, се-
верно от параклиса, с 
платен данък (автосервиз 
с ток, канал, два гаража, 
с надстройка); тел.: 0885 
538 341

Продавам дворно мяс-
то 1350 кв.м с две къщи, 
гараж, баня, селскосто-
пански постройки, на 27 
кв. от Видин, изгодно; тел.: 
0887 624 442

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

Продавам апартамен-
ти в строеж, 1000 евро 
първоначална вноска, 
разсрочено плащане: 
тристаен, 146 кв.м - 61 
000 лв.;  тристаен, 96 
кв.м - 51 000 лв.; двуста-
ен, 60 кв.м - 39 000 лв. 

плюс 51 кв. м тераса; 
тел.: 0898 633 302

Продавам в с. Бран-
ковци два парцела един 
до друг, с двуетажна къща 
- 6500 лв., и едноетажна 
къща с плевня - цена по 
договаряне; тел.: 0885 
538 341

Продавам гарсониери 
от 13 до 20 000 лв., дву-
стайни от 15 до 30 000 лв., 
изгодно тристайни тухле-
ни; тел.: 600 990, 0896 633 
320, 0889 358 153

Продавам къща във 
Видин – 60 кв.м, допълни-
телна постройка 29 кв.м, 
дворно място 370 кв.м, за 
ремонт, цена 36 000 лв.; 
къща до Болницата – 100 
кв.м, двор 1 дка, цена 85 
000 лв.; тухлена гарсоние-
ра на “Кокиче” - 32 000 лв., 
тухлен двустаен, ет. 2 - 40 
000 лв., с гледка към река 
Дунав; тел.: 0898 633 302

Продавам панелна и 
тухлена гарсониера, дву-
стаен и тристаен с гараж; 
тел.: 094/ 600 481, 0899 
823 840

Продавам самостоя-
телна къща на три етажа, 
двор 500 кв.м, самосто-
ятелна луксозна къща, 
етажи със самостоятелен 
вход; тел.: 600 990, 0896 
633 320, 0889 358 153

Продавам  панелни 
гарсониери в к-с „Боно-
ния”, „Вида”, на ул. „Ши-
рока”, к-с „Гео Милев”, 
“Строител” - ет.5, 14 000 
лв., „Крум Бъчваров”, дву-
стаен панелен в к-с „Гео 
Милев” - ет. 4, 25 000 лв. 
и двустаен с разширение 
в к-с “Панония”, ет. 2 - 26 
000 лв.; тел.: 0898 633 
302

Продавам из годно 
къща в с .  Медовница, 
Видинско; тел.: 0888 772 

929
Продавам  двустаен 

тухлен - 30 000 лв., трис-
таен тухлен в кв. “Калето” 
- 45 000 лв., двустаен, 76 
кв.м, ет. 2 - 31 000 лв.; 
тел.: 0878 620 610

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

Продавам парцел в 
регулация на с. Новосел-
ци, 800 кв.м, с масивна 
къща, сервизно помеще-
ние, вода, ток, цена по 
споразумение; тел.: 094/ 
640 767

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

П р о д а в а м  г а р а ж 
до блок „Пирин”;  тел.: 
0 9 4 /  6 0 7  8 5 9 ,  0 8 8 5 
312 580

Продавам двустаен в 
к-с „Панония”, бл. 7, ет. 4, 
ап. 54; тел.: 0897 054 308, 
0895 300 116

Продавам  тристаен 
тухлен до х-л “Ровно”, ет. 
4, 96 кв.м, с обзавеждане, 
цена 47 000 лв., двустаен 

тухлен с разширение, 70 
кв.м, ет. 3 (до ОКС) - 33 
000 лв.; тел.: 0898 633 
302

Продавам  и з годно 
селски имоти, парцели, 
търговски помещения, 
тристаен тухлен (с гараж 
и таванска) до градската 
градина, двустаен 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. 
Акациево, без посред-
ник; тел.: 690 477, 0885 
323 280

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

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

Продавам из годно 
тристаен тухлен апарта-
мент; тел.: 0878 334 034

Продавам магазин на 
две нива, на търговска 
улица, и офис (възмож-
ност за влизане в дълг); 
тел.: 0899 771 383

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



Недвижими имоти 
СтАНеВА – СтАНкОВА

тел.: 0899 864 954, 0888 257 153; 0878 864 985, 0878 940 520
www.ss1.portalimoti.com

гр.Видин, ж.к. „Съединение”, бл.3, партер 
Посредничество, консултации, съдействие и ор-

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

Гарсониери и боксониери
бул. “Панония”, 36 кв. м., тухла, ет. 1, с кредит.....................................25 000 лв.
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, 50 кв. м, двор 175 кв. м, за ремонт..........40 000 лв.
ул. “Дунавска”, самост., 53 кв.м, двор 110 кв. м .............40 000 лв.
ул. „Владикина”, 90 кв.м, 2 етажа, 0,220 дка, ново стр...............85 000 лв.
ж.к. “Химик”, самост., 100 кв. м., ново стр., суперлукс, обзавед.......  38 000 евро
ж.к. “Химик”, самост., 137 кв. м., двор 212 кв. м. , 2 етажа  .................  80 000 лв.
Офис в ЦГЧ, 57 кв.м.........................................................60 000 лв.

7Обяви

Д-р тома тОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

Д-р Адриана МАРКОВА
СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОМЕОПАТИЯ  

и ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Дистрибутор на хранителни добав-
ки (стимулатори на имунитета) от 
коластра и синьо-зелени водорасли.

Приема деца и възрастни всеки работен ден 
от 12 до 13 часа и от 17 до 18 часа в кабинета си - 

№126 в ДкЦ-1 (старата Поликлиника)
За консултации и записвания – 0887 21 44 21

e-mail: doktor_markova@mail.bg

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

Северна Промишлена Зона - пътя за Ферибота

ДАВА ПОД НАеМ ПОМеЩеНИЯ 
ЗА МАГАЗИН, кАФе И СкЛАД

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

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

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

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

мазе, без посредник; тел.: 
0899 203 325

Продавам  и з годно 
апартаменти ново строи-
телство в София - център, 
ул. “Пиротска” - гарсони-
ера в к-с “Строител”, ет. 
5 - 13 500 лв.; тел.: 0898 
633 302

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

Продавам апартамент 
в широк център, тухла, га-
раж, ново строителство, в 
недовършен вид – 40 000 
лв.; тел.: 0885 916 227

Продавам гараж, гар-
сониера, двустаен, трис-
таен и къща, без посред-
ник; тел.: 0888 622 789

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

Продавам  т ухлена 
гарсониера в к-с „Баба 
Тонка”, кв. „Калето” и бл. 
„Кокиче”, тухлен двуста-
ен - 76 кв.м, 37 000 лв., 
и тухлен двустаен – ет. 2, 
40 000 лв., с гледка към р. 
Дунав; тел.: 0898 633 302

Продавам гарсониера 
до Пазара - ет. 3, двустаен 
- 25 000 лв., тристаен па-
нел (до Енергото), хубава 
нова къща с двор; тел.: 
0897 828 008

Продавам оборудвано 
заведение в Общински па-
зар, може и бартер; тел.: 
0898 716 040

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 изгодно зе-
меделски земи и гори във 
всички райони; тел.: 0878 
620 610, 0897 828 008, 
0887 471 218

купувам гараж в ра-
йона на ул. „Княз Борис“ 
(кв. „Калето“); тел.: 0886 

845 175

ДАВА ПОД НАеМ 

Давам под наем стая 
в сутерен; тел.: 0898 715 
910

Давам под наем обза-
ведени тавански стаи, с 
парно, за ученици; тел.: 
0889 758 506

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

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

Давам под наем рес-
торант “Колибите” до Ко-
лодрума; тел.: 0885 411 
862 - Борисов

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

Давам под наем ре-
монтиран и обзаведен 
офис, в идеален център; 
тел.: 0887 381 855

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

Давам под наем офи-
си в центъра; тел.: 0888 
622 789

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

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

рАЗНИ ПрОДАЖБИ 

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

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

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

Продавам чисто нова 

блиндирана врата (ка-
фява, с размери 2/90/70, 
с шпионка и звънец); 
тел.: 0897 846 454

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

Продавам обзавеж-
дане за спалня - 5-крилен 
гардероб (2,60/2,30), спал-
ня с матрак (1,70/1,90), с 
две нощни шкафчета и 
тоалетка (1,30); тел.: 0895 
436 656

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  фуражо -
мелка на трифазен ток, 
двигател 3,2 кВт/ч, цена 
– по споразумение; тел.: 
0886 638 788

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

кУПУВА

купувам металореже-
щи машини, ел. телфери, 
кранове и метални кон-
струкции; тел.: 0878 444 
224

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 
235

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

рАБОтА

търси шофьор Бъл-
гария - Италия, със стаж; 
тел.: 094/601 934, 0886 
844 577

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518 

търся продавач на 

вестници; 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 тър-
си работа – гледане на 
болен, чистене на офиси, 
домове, гледане на деца; 
тел.: 0897 507 456

УСЛУГИ 

Бърз кредит ;  тел . : 
0895 693 831 

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

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

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

Шпакловка, боядис-
ване, преградни стени от 
гипскартон, окачени тава-
ни, теракот, фаянс, мра-
мор; тел.: 0883 493 209, 
0896 010 382

АВтОМОБИЛИ 

Продавам мотопед 
“Флорида”, 48 куб. - 300 
лв. и туристическо ре-
марке - 300 лв., гумена 
лодка - 200 лв., мотор 
“Салют” - 200 лв.; тел.: 
0884 611 578

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

СеЛСкОСтОПАНСкА 
теХНИкА

Продавам плуг 3х25, 
култиватор чизел,  кул-
тиватор  окопен; тел.: 
0887 272 760

П р од а ва м  с п е ш н о 
трактор ЮМЗ, в отлично 
състояние; тел.: 0896 814 
288

ДрУГИ

Предоставям за полз-

ване банкова сметка, не-
подлежаща на запор от 
съдия изпълнител; тел.: 
0878 862 614, 0888 664 
148

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

Мъж на 58 години тър-
си жена за съжителство 
в село, осигурени много 
добри условия 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

от стр. 1w

При км 790,20  - Видин нивото на Дунав е 170 
см.  

При км 833,60 - Ново село - 100  см., понижение 
с 6 см. 

Температурата на водата –17°C.

- Кой е най-възрастният 
във вашето семейство?

- Пра-пра-пра-пра-пра-
дядо.

- Това не е възможно! - 
му казах аз. А той отвърна:

- В-в-в-в-възможно е.
J J J
В пиков час в автобуса 

се напъхва и дебел мъж с го-
ляма раница. Една жена му 
прави забележка:

- Свалете раницата, ще 
се появи още едно място за 
стоене.

- А да си сваля гащите, 
да се появи още едно място 
за държане, не искате ли?
J J J
Час пик. Препълнен ав-

тобус. Невероятна тъпкани-
ца. Откъм средната врата се 
чува:

- Изхвърлете този под-
лец от автобуса!

- Не съм подлец, аз съм 

контрольор!
J J J
Ябълка = калций...  Кал-

ций = сила...  Сила = попу-
лярност...  Популярност = 
пари...  Пари = поклонници... 
Поклонници = любов... Лю-
бов = секс... Секс = СПИН... 
СПИН = смърт... Кой иска 
ябълка?
J J J
Контролно.
Преподавателят внима-

телно следи учениците и от 

време на време гони тези, 
които хваща с пищови.

През вратата поглежда 
директорът:

- Аааааа, контролно ли 
пишем? Тук сигурно е пълно 
с любители на преписване-
то!

Преподавателят му от-
говаря:

- Не, любителите ги 
гоня. Тук са само професио-
налистите.
J J J

Овен Възможно e мнозина 
от вас да се затворят и да станат некон-
тактни, 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 стре-
мите в живота си.

Слънцето над Видин изгрява в 7:48 ч. и за-
лязва в 18: 38 ч.

Фаза на Луната: нарастващ полумесец 

телец Мнозина от вас ще 
трябва да заложат на силните страни 
от своя характер, за да могат инициа-
тивите ви в професионалната сфера да 
се движат в желаната от вас посока. Не 
се нагърбвайте с непосилни за вас от-
говорности.

Близнаци   Причина за липсата 
на интерес към нещата, които ви заоби-
калят в професионален и личен план, 
може би ще се дължи по-скоро на лип-
сата на добри резултати въпреки мно-
гобройните усилия, които в последно 
време влагате.

рак      Мнозина от знака ще по-
ставят кариерата си над всичко, с което 
ще спечелят възхищението на високо-
поставени особи или колеги. Опитайте 
се да не бягате от проблемите в личния 
си живот, а се стремете да ги разреши-
те по възможно най-добрия начин.

Лъв Мнозина от родените 
под този зодиакален знак ще са лесно 
възприемчиви за несгодите, които спо-
летяват близки или партньора в любо-
вта. Опитайте се навреме да се справя-
те със задълженията си на работното 
място. Водете здравословен живот.

Дева  Овладейте нервното 
напрежение, което не ви даваше покой 
през изминалите дни в професионал-
ната сфера. Залагайте на всичко, кое-
то ви носи положителни емоции, дори 
и заниманията ви да са неразбираеми 
от заобикалящите ви.

Везни  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.

Скорпион   Наложително е по-
вече 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.

Стрелец Не проявявайте лип-
сата на практичност, особено ако ви 
се налага да правите сериозни разхо-
ди за домакинството си. Не оставяйте 
на заден план някои свои лични дела, 
особено ако са свързани с документи 
или пари.

козирог  Пазете се от лъжа-
та и се стремете да сте максимално 
прями в отношенията си с интимната 
половинка. Действайте праволинейно 
на работното си място, защото само 
така ще съумеете да запазите позици-
ите, които заемате в момента.

Водолей  Не доверявайте 
твърде лична информация дори с де-
лови партньор, тъй като рискувате в 
най-скоро време да си имате сериоз-
ни проблеми с началници или високо-
поставени особи. С чувство за такт ще 
успеете да се преборите.

риби Като цяло ограничете до 
възможния за вас минимум разходите, 
които не са наложителни на този етап 
от време. Внимателно предприемайте 
рисковани операции в професионалната 
сфера. Също така е препоръчително да 
не пробвате късмета си в хазартни игри. 

процеп в чатала на дървото и при 
смяната на посоките на вятъра 
предишните дни е започнало да се 
пропуква застрашително.

За да се избегне стигане до 
критична ситуация, не е изчакано 
да се изпълни стандартната про-
цедура с писмено разрешение на 
кмета на Видин, а след уведомя-

ване на общинската ад-
министрация веднага е 
пристъпено към рязането. 
Така е осуетена възмож-
ността за произшествие с 
трагичен край. Дървеси-
ната от чинара е откара-
на в склад на общината, 
от където ще бъде даде-
на за отопление на нуж-
даещи се.

„За съжаление това 
не е единстве-
ното дърво с та-
кива проблеми”, 
каза Димитрова. 
Така в момента 
се режат опасни 
тополи в района 
на с. Гомотарци. 
Очаква се разре-
шение за отсича-
не на изгнилото 
столетно дърво в 
парк „Владикина 
бахча”. Норма-
тивната уредба 
обаче изисква 
за столетниците 
разрешение да 

се даде лично от министъ-
ра на околната среда или 
негов оторизиран замест-
ник. Писмото е изпратено 
от РИОСВ – Монтана и се 
чака министерският под-
пис. В протокол са описани 
и дейностите по почиства-
не на сухите клони от дру-
гите вековни дървета.

Даниела Димитрова припомни, 
че без издаден протокол за всяко 
рязане – дори и на клони – гло-
бите са много големи. Ето защо 
всеки ден се оглеждат дърветата 
(в момента – 17 октомври, огледът 
е в парк „Рова” зад Енергото) и се 
докладва в общинската админи-
страция, след което се планират 
рязанията. 

еМИЛИЯ Георгиева

По спешност бе отсечен чинар

Застрашително сцепилият се 20-
метров чинар бе отсечен от екип на 
„Еко Титан”

Над 80 сантиметра сцепване на ча-
тала на чинара застрашаваше от вне-
запно разполовяване на дървото


