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

Fax. +359 94 600 305

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

Арендова и изкупува 
земеделска земя 

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

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

централа:  0882 942 211, факс: 0882 942 212; тех. секретар: тел. 0938 98 200; 
пласмент: тел. 0888 405 652, 0885 945 763, 0885 838 445
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Изкупува земеделски земи във всички землища 
на област Видин и цяла България.

Изготвяне на всички документи. Коректни 
отношения и бързо обслужване. 

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

най-високи цени! Заплащане веднага! 

ново

Доверете се на дългогодишния 
ни опит и професионализъм!

Виц на броя

Green peace
Ви очаква!

Не 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. 

Мъж се приближава към сградата на Народ-
ното събрание и пита охраната:

- Извинете, а те следобед не работят ли?
- Не! Следобед не идват, а не работят су-

трин.

Грамоти за 
Община Видин 

През миналата седмица видинският кмет Герго 
Гергов е получил грамота „Принос на Община Ви-
дин в развитието на туризма в България”. Градона-
чалникът е приел и грамотата за принос в съхраня-
ването на българските традиции, която се връчва 
на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав”, 
съобщиха от общинския пресцентър. 

Отличията се дават след участие в Национал-
ния преглед-конкурс „Общините за развитието на 
туризма”, който се провежда със съдействието на 
Министерството на икономиката, енергетиката и ту-
ризма.

- Пиеш и скиташ! Всичко бих ти върнала 
с лихвите, но и те се облагат...

Мостът Видин – Калафат ще бъде 
открит в сряда в 3 след пладне

на очите си ли 
да вярваме, 

или на приказ-
ките на премие-

ра Борисов?

Миналата седмица 
медиите гръмнаха, че Бой-
ко Борисов планира да 
открие Дунав мост тази 
сряда в 3 подир пладне. 
Самият наш премиер ре-
къл това в Букурещ, като 
допълнил, че той щял да 
преминел по моста заедно 
с румънския си колега Вик-
тор Понта. Минаването им 
по него щял пък да гледа 
европейският комисар по 
регионална политика Йо-
ханес Хан.

Това изявление изне-

нада всички, които имат 
представа как вървят стро-
ителните работи. Защото в 
момента на изричането на 
тия думи мост между два-
та бряга така и си нямаше 
- 18-метровата пропаст 
продължаваше да зее в 
несвързаната конструкция 
над реката. А и днес – два 
дни преди обявеното от-
криване – испанските из-
пълнители продължават 
да налаждат последния 
сегмент. Да не говорим, че 
и до други ден да се свър-
жат всички елементи, то 
по моста още дълго, дълго 
няма да може да има дви-
жение (освен да прерипа 
някой козел или магаре), 
тъй като няма нито релси 
за железница, нито път за 
автомобили.

В петък транспортни-
ят министър Московски 
направо излъга, че мос-
тът е вече съединен.

След което пък рече: 
„Дунав мост 2 е сигнал към 
хората, че нашето прави-
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Областна администрация Видин се 
включи в кампания в подкрепа на перник 

За Деня на Видин – Димитровден
С богата програма ще 

бъде отбелязан Денят на 
Видин – Димитровден. По 
случай празника от Общи-
на Видин са подготвили 
редица прояви, като на-
чалото на празненствата 
бе дадено на 20 октомври 
(събота). Разнообразни-
те събития ще продължат 
седем дни (до 27 октомври 
включително).

В събота се проведе 
първата проява – Дими-
тровденско математическо 
състезание в сградите на 
ПМГ „Екзарх Антим I” и ОУ 
„Иван Вазов” с участието 
на ученици от 3 до 12 клас 
от всички видински учили-
ща. Вечерта пък видинлии 
имаха възможност да се 
насладят на концерт на 
група ERINEY в крепостта 
„Баба Вида”, като входът 
за всички любители на му-
зиката беше свободен.

И през останалите дни 
Община Видин е подгот-
вила множество култур-
ни събития – предимно 
концерти и изложби, но 
също така и литературни и 
спортни прояви:

22 октомври 2012 г. 
(понеделник)
11:00 ч. Дискусия „Ви-

дин в следващия програ-

мен период” - зала на ОбС 
- Видин

16:00 ч. Концерт на 
Градски духов оркестър 
– открита сцена в Крайду-
навския парк

17:00 ч. Откриване на 
изложба „ТЕ” и обновената 
сграда на галерията – Ху-
дожествена галерия „Ни-
кола Петров”

19:00 ч. Оперетна ве-
чер – съвместен проект на 
Симфониета Видин и На-
ционален оперетен театър 
„Стефан Македонски” - 
Драматичен театър „Вида” 
(вход с билети)

23 октомври 2012 г. 
(вторник) 
10:00 ч. Ученическо 

състезание „Аз позна-
вам Видин” (VI – VII клас) 
–  старт на състезанието - 
зала на ОбС - Видин

11:00 ч. Дискусия „Ви-
дин в следващия програ-
мен период” - зала на ОбС 
- Видин

17:00 ч. Празничен 
концерт на съставите при 
Народно читалище „Цвят” 
– открита сцена в Крайду-
навския парк

18:00 ч. Концерт на 
група „Феникс” – открита 
сцена в Крайдунавския 
парк

24 октомври 2012 г. 
(сряда) 
10:00 ч. Награждаване 

на победителите в Дими-
тровденското математиче-
ско състезание - зала на 
ОбС - Видин

16:30 ч. Празничен 
литературен салон – Ре-
гионална библиотека „М. 
Георгиев”

17:30 ч. „Хайде на 
хорото” (с участието на 
самодейни състави) – пл. 
„Бдинци”

19:00 ч. Юбилеен кон-
церт на Градски духов ор-
кестър – Драматичен теа-
тър „Вида”

25 октомври 2012 г. 
(четвъртък) 
11:30 ч. Откриване на 

обновения детски отдел 
в Регионална библиотека 
„М. Георгиев” – Регионална 
библиотека „М. Георгиев”

8:30 ч. - 17:00 ч. – 
Димитровденски спортни 
състезания по стрийтбол, 
коло рали, преминаване 
по въжен мост, волейбол 
– Спортна зала „Фестивал-
на” и пл. „Бдинци”

17:00 ч. „Приказка за 
тиквата” – Стамбол капия

17:30 ч. – 18:30 ч. Кон-
церт на Градски духов ор-
кестър – открита сцена в 

Крайдунавския парк
20:00 ч. Празничен 

спектакъл на АНПТ „Ду-
нав” – Стамбол капия

26 октомври 2012 г. 
(петък)
9:00 ч.  Тържествена 

Света литургия - Катедра-
лен храм „Свети Димитър”

10:00 ч. Празнично 
шествие от катедраления 
храм „Св. Димитър” до пл. 
„Бдинци”

11:00 ч. Ритуал по из-
дигане на знамената на 
Община Видин и Републи-
ка България - пл. „Бдинци”

12:00 ч. Тържествено 
заседание на Общински 
съвет – Видин в залата на 
ОбС – Видин

12:00 ч. - 18:00 ч. Ини-
циативи, свързани с уче-
нето през целия живот - в 
Централна градска част

18:00 ч. Празнична 
програма – концерт с учас-
тието на Борис Солтарий-
ски, Невена Цонева и Вик-
тор Калев на пл. „Бдинци”

27 октомври 2012 г. 
(събота) 
18:00 ч.  Спектакъл на 

трупата на Нешка Робева 
- „Среща в „Споменът” - 
Драматичен театър „Вида” 
- (вход с билети)

Служителите от Областна администрация Ви-
дин се включиха в Националната благотворителна 
кампания за набиране на средства за пострадалите 
от земетресението в Перник. Областният управител 
Цветан Асенов също е изпратил  SMS на номер 1255 
в подкрепа на хората, чиито домове пострадаха при 
земетресението на 22 май и последвалите го вторич-
ни трусове.

В телефонен разговор и последвалата го среща 
в четвъртък (18 октомври) с Иво Петров, областен уп-
равител на област Перник, Асенов е изразил своята 
съпричастност към трагедията на пострадалите се-
мейства и е подкрепил инициативите за набиране на 
помощи и средства за преодоляване на последствия-
та от природното бедствие.

Областна пресслужба

телство завари един обект, 
който се строи в продъл-
жение на 12 години, а е 
все още недовършен и 
със стърчащи железа”.  И 
веднага пак се извъртя: 
„Този мост вече е факт 
(както е още недовършен 
и със стърчащи железа?! 
– в скобите мое – Е.Г.) и 
е поредният знак, че пра-
вителството наследява 
изключително тежки и 
сложни проекти, заварени 
в нищото, но на практика 
ги завършва”.

На очите си ли да вяр-
ваме или на приказките 
на министър Московски и 
премиера Борисов? Тях-
ната седмица колко дни 
има?! Как за толкова мал-
ко време испанците ще 
свършат работа, която не 
свършиха години?!!

Все пак на Борисов 
вярвам! Защото казаното 
от него и мултиплицира-
но*   от раболепните ме-

дии става истина за голя-
ма част от хората. Така че 
вдругиден, ако двамата 
премиер-министри стъпят 
на недовършеното съо-
ръжение и рекат: „Това е 
мост, НИЕ ви го казваме!”, 
много важно какво пиша 
аз във в. „НИЕ”.

Какво ги интересува 
политиците, че това е не 
пеши мост, а, както е за-
писано във всички офици-
ални документи и за което 
Европа ни е дала милиони-
те евра, е: „Изграждане на 
нов граничен комбиниран 
пътен/железопътен мост 

на р. Дунав при Видин – 
Калафат”. За Борисов е 
важно той да го открие. А 
че не е довършен и че не 
се знае кога ще тръгнат по 
него коли и влакове, кому 
му е зор?! Важното е да се 
режат ленти!

Аааа, обаче този път 
може и да не режат лента 
премиерите. Не само за-
щото няма къде да я вър-
жат, тъй като парапетите 
кой знае кога ще бъдат 
направени. А защото на-
шият премиер нали колек-
ционира парчета от бъл-
гарския трикольор. Само 

че сега трябва да има и 
румънския - синьо, жълто 
и червено. 

Така че изглежда само 
ще походят между стърча-
щите железа и ще кажат, 
че откриват.  Откриват не 
корупцията на висши чи-
новници в две поредни 
правителства около стро-
ителството, откриват не 
разхищенията на испан-
ския изпълнител или при-
чините за забавянето. Не 
- това никой от двете стра-
ни на моста не ще да се 
разкрие! Така че двамата 
премиери най-много да 
открият, че ... Дунав тече 
надолу. Няма как да не го 
открият, като погледнат 
през стърчащите железа 
от височината на недо-
вършения мост.

еМилиЯ Георгиева

допълнение:
Двамата министър-

председатели се догово-
рили компанията, която 
ще управлява Дунав мост 
2, да бъде позиционирана 
в София. Защо в София? 
Мостът там ли е – над 
Владайска река? Не само 
изтеглиха всички учреж-
дения от Видин, но и това, 
което обслужва моста на 
Видин, ще бъде в София ... 
на пристанището (видин-
ското барабар с митни-
цата нали ги изпратиха 
в Лом!). Според Московски 
това, че компанията ще 
е в България, „е добре за 
имиджа на нашата стра-
на, защото още една ком-
пания ще плаща данъци 
на територията на Бъл-
гария и ще отвори нови 
работни места”. Нови 

работни места в София, 
а не във Видин. Иначе 
има си хас и компанията 
да не е в България. Само 
това остана след като 
българската страна е 
приела таксите за пре-
минаващите автомоби-
ли (Московски очаква 100 
000 годишно!) да отиват 
в Румъния, а за България 
ще остават приходите 
от ж.п. транспорта. А 
всеизвестно е (може би 
само транспортният 
министър Мовсковски не 
знае), че влакове с пътни-
ци и големи товари през 
моста няма да тръгнат 
скоро, защото нито от 
нашата страна, нито от 
румънската има надежд-
на линия за скоростна же-
лезница. Така че колкото 
вагони се превозват сега 
през ферибота, толко-
ва и ще преминават през 
моста. С други думи: на-
шите управници правят, 
струват, все ние във Ви-
дин губим.

е.Г.

Мостът Видин – Калафат ще бъде 
открит в сряда в 3 след пладне

* Мултипликатор - фотоапарат с много 
обективи, който прави едновременно няколко 
снимки на един и същ предмет; прибор за раз-
множаване на няколко копия от един оригинал; 
човек, който е специалист по мултиплициране 

„Синята зона” влезе в сила
Видов подписал, но скрил договора за поставянето на скобите

От 18 октомври във 
Видин влезе в сила „синя 
зона” за кратковременно 
платено паркиране. Сис-
темата за SMS таксуване 
все още се тества. Затова 
платеното паркиране засе-
га ще става само с билети. 
Те се продават на място 
от контрольори, които са 
служители на ОП „Пазари 

и паркинги” или се закупу-
ват в сградата на Община 
Видин – 7 етаж, 10 стая. 

Цената за паркиране в 
“синята зона” остава 1 лев 
за час. Върху билета се 
записват часът и датата на 
паркиране и той се поста-
вя на таблото под предно-
то стъкло на автомобила. 
Ако някой желае, може да 

закупи по-голяма бройка 
билети, напомнят от об-
щинската пресслужба. 
Абонаментът за паркомяс-
то за един месец е 50 лв. 
Той може да се направи в 
Информационния център 
на Общината. 

Засега няма да се по-
ставят скоби, но наруши-
телите ще бъдат санкци-

онирани от служители на 
КАТ. Въпросът със скобите 
предизвика объркване в 
общинската администра-
ция. Пред Комисията по 
бюджет и финанси пред-
седателят на ОбС Пла-
мен Трифонов обясни, че 
е имало намерение Об-
щината сама да извърш-
ва тази дейност или пък 

да се проведе конкурс за 
избор на външен изпъл-
нител. Оказало се обаче, 
че въпросът е решен от 
предишния кмет Румен Ви-
дов, който вече е подписал 
договор за тази дейност с 
фирма. В  общинската ад-
министрация обаче дого-
ворът липсва. Той само е 
входен в книгата като дого-
вор за възлагане на услуга, 
но не е описано между кои 
страни е подписан. Екзем-
плярът, който е във фир-
мата, показва обаче, че е 
валиден. От фирмата не 

виждат причина да не вле-
зе в сила след като изтече 
едномесечният гратисен 
период. Въпросът защо 
Румен Видов е подписал и 
след това скрил договора 
остава открит. Вече година 
след неговото злонамере-
но към видинлии управле-
ние, оставило наследство 
от 18 милиона лева дълго-
ве, продължават да изник-
ват нови задължения за 
Общината. „Продължават 
да пристигат фактури и ис-
кания за други плащания”, 
каза Пламен Трифонов.
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„ние” пАлАЧ
Във връзка със Закона за изпълнение на на-

казанията, районният прокурор на Видин Кра-
сен Кайзеров с писмо № Р-00080/2012 възложи 
на в. „НИЕ” да изпълни протоколно определе-
ние по НОХД №192/2012 по указания от съда 
начин – разгласяване на "Обществено порица-
ние" чрез публикуване във вестника на това, че 
Силвия Петрова Славчева, от Видин, родена на 
21.04.1994 г., като непълнолетна, но могла да 
разбира свойството и значението на деянието 
и да ръководи постъпките си в съучастие като 
съизвършител с М.Д. и по специален начин (ка-
чила се на козирка над входа и  от там преско-
чила на терасата на апартамент, находящ се 
във Видин) отнела чужди движими вещи.

6 млн. и 300 хил. лв. са усвоени 
в област Видин по ОП „РЧР”

Открита приемна 
на МВР в Брегово 

Нова табела с „Добре дошли!” 
посреща гостите на Видин

Разпопиха поп Славейко

Министър Тотю 
Младенов 

представи схема 
„ново работно 

място” по опера-
тивната програма

Kъм момента заети 
по различни мерки на 
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” (ОПРЧР) са 50 
000 лица в цялата страна, 
обяви министърът на тру-
да и социалната политика 
Тотю Младенов на сре-
ща с бизнеса във Враца. 
Форумът е преминал при 

голям интерес, на него 
са присъствали над 120 
работодатели и предста-
вители на местната власт 
от областите Враца, Мон-
тана и Видин, съобщават 
от пресцентъра на трудо-
вото министерство.

В област Видин са 
усвоени най-малко сред-
ства по ОП „РЧР” – 6 млн. 
и 300 хил. лв. – в сравне-
ние с останалите области 
в Северозападна Бълга-
рия, стана ясно по време 
на срещата. За сравнение 
във Враца бюджетът на 
програмата е  10 млн. и 
200 хил. лв., а в Монтан-
ско - 9 мил. и 800 хил. лв. 

Общо 2000 младежи 
ще бъдат наети на рабо-
та за период между 6 и 12 
месеца по новостартира-
щата схема „Ново работ-
но място”, каза министър 
Младенов. Тя ще повиши 
младежката заетост чрез 
осигуряването на стиму-
ли за работодателите да 
наемат млади безработни 
до 29-годишна възраст. 
Бизнесът може да канди-
датства на проектен прин-
цип по схемата до 2014 г. 
Предвижда се финанси-
ране на инвестиционните 
разходи и разходите за 
труд на работодателите, 
свързани със създава-
нето на новите работни 
места. Общият бюджет на 
схемата е 18 млн. лева. 
Стойността на едно про-
ектно предложение може 
да бъде между 20 000 и 
390 000 лева.

Отворена за канди-
датстване с проектни 
предложения е схема 
„Безопасен труд”, по която 
бизнесът може да получи 
близо 42 милиона лева 

за подобряване на усло-
вията на труд в предпри-
ятията, напомни минис-
тър Младенов. Крайният 
срок за кандидатстване 
е 26 ноември 2012 г. До 
момента са сключени 240 
договора с предприятия 
на стойност 30 милиона 
лева.

Министърът призова 
бизнеса да се възполз-
ва от възможностите на 
оперативната програма. 
Той определи общините 
като един от най-важните 
партньори в реализация-
та на схемите „Развитие” 
и „Личен асистент”. Над 
15 000 възрастни, самот-
ни и хора с увреждания от 
166 общини ще получат 
подкрепа в рамките на 
схемата „Помощ в дома”, 
напомни министърът.

В информационната 
среща се включи изпъл-
нителната директорка на 
Агенцията по заетостта 
Камелия Лозанова (на 
снимката – отдясно на 
министъра).

духовен съд прати разпусналия се отец сред миряните

От много години поп 
Славейко от видинския 
катедрален храм “Св. Ди-
митрий Солунски” сканда-
лизира хората със закъс-
ненията си за църковните 
ритуали или с явяването 
си на тях поклащайки се 
и лъхащ на алкохол, с 
това че след него изчез-
ва църковно имущество, 
с това че прави какво-
то си иска, а не каквото 
изисква канонът на Бъл-
гарската православна 

църква. Явно 
т ъ р п е н и е т о 
на църквата 
пред прегре-
шенията на 
попа се е из-
черпало.

Миналата 
седмица от 
В и д и н с к а т а 
м и т р о п ол и я 
разпростра -
ниха извес-
тие, че на 
заседанието 
си на 27 сеп-
тември 2012 
г. Видинският 
е п а р х и й с к и 
съд под пред-
седателство-
то на Негово 
Преосвещен-
ство Велички 
епископ Си-
оний се за-
нимал с дело 
срещу (вече 
бившето) Не-

гово Високоблагоговейн-
ство иконом Славейчо 
Борисов. Икономът бил 
призован от свещениче-
ския съд, но отказващият 
да спазва правилата и 
благоприличието свеще-
нослужител въобще не 
проявил желание да се 
яви и защити. 

След детайлно об-
съждане на неговите 
деяния и поведение ду-
ховният съд отнел све-

щеническия сан на Сла-
вейчо Борисов, като го 
причислил в реда на ми-
ряните, като се смилил и 
му дал правото да се при-
частява като простосмър-
тен. Доказаните причини 
за тази присъда са изре-
дени в решението: „злоу-
потреба и присвояване в 
особено големи размери 

на църковно имущество, 
заемане на граждански 
длъжности без знанието 
на Видинска митрополия, 
неспазване на разпореж-
данията на Видинския 
епархийски съвет, както и 
за други нарушения при 
извършването на църков-
ните служби и Тайнства”.

МиРОСлАВ петров

И без това поп Славейко не но-
сеше ревностно расото и калимяв-
ката, така че тази снимка ще му 
остане само за спомен как му стои 
празнично облачение (свещенически 
одежди)

Областната дирекция 
на МВР във Видин ор-
ганизира през миналата 
седмица открита приемна 
за жителите на община 
Брегово. Комисар Марчо 
Марков разговаря с кмета 
на общината Милчо Лалов 
(на снимката) по въпроси, 
свързани с битовата прес-
тъпност и опазването на 
обществения ред в Бре-
гово и деветте села от 
общината. В хода на раз-
говорите бреговският кмет 
е дал положителна оценка 
за работата на служители-
те от полицейския участък 
в града и изразил надеж-
да за засилване на поли-
цейското присъствие на 
територията на общината 
през тъмната част на де-
нонощито. 

Откритата приемна 

е посетена от жители на 
Брегово, с. Ракитница и 
кметски наместници на 
селата от общината. Об-
съдени са въпроси, свър-
зани с битовата престъп-
ност - посегателствата над 
частни, необитаеми или 
сезонно обитаеми имоти, 
както и обезпечаването на 
обществения ред в насе-
лените места и сигурнос-
тта на жителите им.

На 23 октомври, от 
10.00 часа, в салона на 
ОбС - Брегово ще бъде 
проведено общоградско 
събрание по въпросите на 
престъпността с начални-
ка на РУП - Видин и слу-
жителите от полицейския 
участък в града, съобща-
ват от Областната дирек-
ция на МВР във Видин. 

Видин вече посреща и 
изпровожда своите жители 
и гости с нова табела, по-
желаваща „Добре дошли” 

на пристигащите и изпра-
щаща заминаващите си 
с уверението: „Видин ви 
очаква отново”. Пълни-

ят монтаж на 
модерното ре-
кламно съоръ-
жение на вхо-
да на града ни 
приключи в пе-
тък (19 октом-
ври) сутринта, 
съобщиха от 
Община Ви-
дин. Смяната 
на старата та-
бела с нова е 
по инициатива 
на кмета Герго 
Гергов. 

Идейният 
проект и изра-

ботката на съоръжението 
е на видинска рекламна 
агенция. Използвана е 

LED технология, при коя-
то фоновото осветяване 
е с много високо качество 
и ниско потребление на 
електроенергия.

Новият надпис е ефек-
тен и през светлата, и през 
тъмната част на деноно-
щието. Малко градове в 
страната могат да се пох-
валят с подобна модерна 
и атрактивна табела, под-
чертават от Общината. Та-
белата бе поставена сед-
мица преди отбелязването 
на духовния празник на 
Видин – Димитровден и в 
навечерието на културни-
те прояви за 26 октомври.

РОСиЦА 
кирилова
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Ще облагородяват видинската градска градина с европари?

крайдунавският парк
Паркът се простира покрай р. 

Дунав и е с оригинална композиция. 
Изграждането на крайдунавската 
градина във Видин става в няколко 
основни етапа: 1878-1899 г., 1911-
1928 г., 1928-1939 г., 60-те години 
на миналия век, когато обхваща 
територията от Телеграф капия до 
„Баба Вида” и 1992-1995 г. – най-но-
вият етап от развитието. 

Първоначално се залага на ба-
роково оформени чeмшири, дърве-
та, храсти и алеи, които са харак-
терни за австрийските градини. В 
последните 60 години много места 
се оформят според традициите на 
английските паркове – запазват се 
максимално естествените особено-

сти на терена, единствено се офор-
мят храстите. Последната част - от 
Колодрума до театъра -  е в строго 
геометричен стил върху специален 
насип. Основните дървесни широ-
колистни видове в целия парк са: 
чинар, липа, ясен, кестен и топола. 
От иглолистните преобладава обик-
новеният смърч. Чемширът заема 
особено място в старата част. 

Паркът е обявен за паметник 
на парковото изкуство. Всяко едно 
дърво, което се отсече, трябва да 
се възстанови със друго точно от 
същия вид след одобрение от Ин-
ститута по паметниците на изку-
ството - София. „Изкуството при нас 
е да се прецени след години как ще 

изглежда едно дърво, а не когато 
се сади”, казва ландшафтната ин-
женерка Даниела Димитрова, упра-
вител във Видин на озеленителната 
фирма „Еко Титан”. Тя си спомня 
как при предишната общинска уп-
рава, за да не се харчат пари за 
озеленяването, не е разрешавано 
в горещините да се поливат дърве-
тата и тревата: „При неизградената 
поливна система на парка, за да 
не умрат растенията, трябваше да 
се поливат с водоноска, друг е въ-
просът вече колко вода трябва, за 
да изглеждат добре. Беше престъ-
пление! Тази година нямаше такива 
проблеми, въпреки че беше много 
по-тежка година.”  

Както тази паркова фигура във Виена, труд-
но ли ще бъде да бъде засаден (и опазен!) един 
растителен герб на Видин на голото място под 
Художествената галерия – сграда, също строе-
на във виенски дух?

Парковете в крайдунавските Виена (вляво) и във Видин

Едва ли има видин-
лия, който да не знае ста-
рата слава на Крайдунав-
ския парк. Да не е чувал 
за онова време, когато на-
шите прадеди са го напра-
вили, заимствайки идеите 
на градините на дворците 
„Белведере” и „Шьонбрун” 
във Виена. Преди 70 годи-
ни славата на видинска-
та градина се разнасяла 
надалеко и с картата на 
Велика България, напра-
вена от изкусно засадени 
различни видове цветя. 
Да, и днес градската гра-
дина е част от национал-
ното парково изкуство. 
Но видът й съвсем не е 
това, което е била и кое-
то трябва да бъде (спом-
няме си как предишната 
видинска управа забрани 
през летните жеги да се 
поливат дърветата и хра-
стите, както и да се дават 
средства за възстановя-
ване на тревните площи, 
за да може общинските 
пари да бъдат набутани 
в джобовете на прибли-
жени на екскмета – разге-
ле най-сетне видинската 
прокуратура е започнала 
преследване за тия неща, 
но това е друга тема).

Сега обаче има на-
дежда мечтите на видин-
лии да могат 

да се разхождат из 
обновен градски парк 

да се сбъднат.
Видинската общи-

на е една от тридесет и 
шестте, които имат въз-
можност да променят 
градската паркова среда, 
използвайки европей-
ски пари. В тази връзка 
в началото на септември 
ОбС – Видин прие пред-
ложението на кмета Герго 
Гергов Община Видин да 
кандидатства по Схема за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG161PO001/1.4-09/2012 
– “Зелена и достъпна 
градска среда” по Опера-
тивна Програма “Регио-
нално развитие”. Общият 
бюджет на схемата е 110 
млн. лв., минималната 
сума на безвъзмездната 
финансова помощ, за ко-
ято Община Видин може 
да кандидатства е 1 млн. 
лв., а максималната - 5 
млн. лв. Собственото съ-
финансиране е в размер 
на 5% от стойността на 
проекта. Крайният срок за 
кандидатстване е 11 януа-
ри 2013 година, а този за 
изпълнение на проекта – 
24 месеца. 

В края на миналата 
седмица комисия, пред-
седателствана от зам.-
кмета на община Видин 
Добромир Дилов, отвори 
единствената подадена 
оферта по обществена 
поръчка с предмет „Изра-
ботване на концепция и 
работен проект по схема 
за безвъзмездна финан-

сова помощ „Зелена и 
достъпна градска среда” 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
2007-2013 г. за част от 
градски парк на гр. Ви-
дин”. Само  пловдивската 
фирма „Екологични тех-

нологии и системи” ООД 
е входила документи за 
участие в процедурата. 
Решението на комисията 
ще бъде обявено в 60-
дневен срок, уточняват 
от общинската 
пресслужба.

Територи-
ята, за чието 
облогородява-
не избраната 
фирма, ако 
има такава, 
ще трябва да 
направи про-
ект, обхваща 

част от 
В и д и н с к и я 
градски парк 
с площ около 
38 хил. кв. м. 

О б щ а -
та прогнозна 
стойност за 
изработването 
на концепция и 
работен проект е 120 хил. 
лв. без ДДС, става ясно от 
обявление за обществена 
поръчка, публикувано на 
интернет страницата на 
Община Видин.

Пак от там разбираме, 
че 38-те хил. кв. м. парко-

во пространство са раз-
делени на три части.  
Първата част е с площ 
10 хил. кв. м. е между ул. 
„6 септември” (северна 
граница), паркинга пред 
хотел „Бонония” (юг), до 
административния съд 

(запад) и „Биомед”. Вто-
рата е между ул. „Рай-
на Княгиня” (север), ул. 
„6-ти септември” (юг), ул. 
„Бдин” (изток), СОУ „Цар 
Симеон Велики (запад) – 

ограденото от тези пътни 
артерии пространство е 
с площ 8 хил. кв. м. Тре-
тата част от парка, която 
ще бъде облагородена, 
се простира между ул. 
„Антон Страшимиров” 
(север), ул. „Райна Княги-

ня” (юг), ул. „Бдин” (изток) 
до спортната зала (на за-
пад) – това е най-големи-
ят като площ участък от 
парка, разтилащ се на 20 
хил. кв. м. Теренът, пред-

мет на заданието за про-
ектиране, 

не е бил реконстру-
иран и благоустрояван 
през последните 30 го-
дини 

и едва ли има видин-
лия, който да не се съгла-
си, че той отчаяно се нуж-
дае от нова визия.

Основната цел на про-
екта е да се подобри при-
влекателността на парка, 
да се осигурят нови въз-

можности за 
икономическо и 
социално раз-
витие чрез ре-
новирането на 
алейната систе-
ма от пешеход-
ни и велосипед-
ни пространства 
с обща визия, 
съобразена със 
спецификата на 
града, като се 
запазят и дораз-
вият положител-
ните моменти в 
реализираните 
вече обекти.

П л а н и р а 
се да се рекон-
струира пар-
ковата градска 

територия в гр. 
Видин и да се подобри 
привлекателността като 
тя се превърне в едно 
модерно пространство, 
отговарящо на съвремен-

ните изисквания за ланд-
шафтно планиране и оф-
ормление на територии 
с подобно функционално 
и пространствено съдър-
жание. За да се постигне 

тази цел, се предвижда 
реконструкция на изгра-
дената алейна система в 
парковата среда, както и 
изграждане на нови алеи, 
формирани при експло-
атация на парка в след-
ствие на човекопотока и 

най-оптимална достъп-
ност на зоните. Ще се 
подменят също настилки 
и бордюри, ще се изгради 
и реконструира отводни-
телна система на алейна-
та мрежа. Ще се изготвят 
проекти за реконструкция 
на водни площи и изграж-
дането на допълнителни 
сходни атракции в обхва-
натата от проекта зона. 
Всичко това ще се из-
вършва така, че да бъде 
осигурена достъпна среда 
за хората с увреждания. 
А, за да бъде постигната 
икономия на ел. енергия, 
ще бъде въведено енер-
госпестяващо парково ос-
ветление. 

Ако изброените дей-
ности бъдат извършени, 

промяната в град-
ската градина ще е осе-
заема. 

Оказанията, които Об-
щина Видин е задала към 
фирмата, която ще изгот-
вя проекта, са да се обър-
не внимание на връзката 
на парка с непосредстве-
ните жилищни и общест-
вени територии и отвеж-
дането на човекопотока 
до основните забележи-
телности на гр. Видин; да 
се потърсят нови места 
за отдих, социални кон-
такти, културни дейности 
и общоградски събития и 
да се даде ново решение 
на пространството около 
„капиите” и паметника на  
Димитър Благоев. Проек-
тът трябва да предлага 
максимално запазване и 
увеличаване на едрора-
змерната растителност и 
увеличаване на зелените 
площи за сметка на алей-
ната мрежа в парка. За-
ложено е изискване да се 
направи фитосанитарно 
обследване  и естетиче-
ска оценка на растител-
ността и да се предвидят 
растителни видове дър-
вета, храсти и многого-

дишни цветя, 
д о п ъ л в а щ и 
уникалния вид 
на парка и пе-
ш е х о д н а т а 
зона през всич-
ки сезони.

Дано пла-
новете на 
Общината за 
промяна на 
градската сре-
да на Видин 
чрез облагоро-
дяване на зна-
чителна част от 
парка да се ре-
ализират. Така 
ние, видинлии, 
а и гостите на 
старопрестол-

ния ни град, ще можем да 
си отдъхваме сред моде-
рен парк, радвайки се на 
красотите му.  

ТеОдОРА 
Макавеева
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Присъда за мъжа, 
прегазил дете в с. Арчар 

ГПЧЕ „Йордан Радичков” се включи в 
кампания за борба с трафика на хора

За добрите помисли

Наградиха млади видински спортисти

Храмът „Св. Апостоли 
Петър и Павел” в гр. Кула е 
построен през 1859 година 
по поръка на един чужде-
нец – арменеца Афузин, 
който е бил полицейски чи-
новник в Кула. През 1858 г. 
той свикал първенците на 
града и ги укорил, че нямат 
църква. По негова инициа-
тива се събират средства 
от богатите хора на Кула 
и започва строежът на 
храма. Най-напред се от-
чуждават имоти на място-
то, където сега се намира 
църквата. Тя е направена 
за 11 000 гроша. През 1864 
г. е завършена и дарена с 
60 дка ниви от местни зе-
мевладелци. Освещаване-
то става на 29.06.1865 г. 
Иконостасът и стенописи-
те са направени от майсто-
рите от Дебърската школа 
Данаил Несторов, Дичо Зо-

граф и Евгени Попкузма-
нов. Всички те са дарения 
от ктитори – родолюбиви 
кулчани, които милеели за 
българските светини. 

Дълго време църквата 
е стояла в автентичния си 
вид. Ремонт е извършен 
през 1982 г., 1983 г. и 1984 
г. – положена е външна 
мазилка и е преустроен 
покривът. През 1995 г. е ре-
монтиран отново покривът 
на църквата. През 2000 г. 
са извършени вътрешни 
ремонтни дейности – по-
лагане на теракота в цен-
тралната част на храма. 
На камбанарията е правен 
ремонт през 1985 г., когато 
се полага само външна ма-
зилка. 

Извършените ремонт-
ни дейности обаче не са 
достатъчни и не са отстра-
нили съществени пробле-
ми на сградата – течащ 
покрив, изгнили дървени 
стълби и ламперии, повре-
дена ограда и др. Сградата 
на православния храм в 
Кула е паметник на култу-
рата със статут на недви-
жима културна ценност 
първа категория от 1975 г. 
За съжаление, средствата 
и на Синода, и на Община-
та не стигат за извършване 
на основен ремонт.

Това стана възможно 
сега, след кандидатства-
не на Видинската света 
митрополия по ОП „Разви-
тие на селските райони” с 

проектно предложение за 
ремонт на църквата в Кула 
и подобряване на при-
лежащото пространство. 
Проектът предвижда из-
пълнението на строително-
ремонтни дейности, които 
касаят покрива, интериора, 
фасадите на храма, камба-
нарията, направа на дре-
наж и пътеки около храма, 
ремонт на алеи и оградата. 
Ще се подмени дограмата 
и дървената ламперия и 
ще се открие автентичната 
каменна зидария на храма 
и камбанарията.

При извършването на 
предвидените дейности 
няма да се засегнат уни-
калните стенописи, както 
и цялата движима и не-

движима утвар. Иконите от 
храма, описани и инвента-
рилизирали от комисия с 
представители на Община 
Кула и Църковното настоя-
телство, бяха опаковани и, 
в присъствието на полицай 
от РУП – Кула, натоваре-
ни и транспортирани за 
съхранение, докато трае 
ремонтът на храма, в охра-
нявано помещение в сгра-
дата на Община Кула.

До тази мярка се стиг-
на след разпространяване-
то на слух, че иконите са 
застрашени от открадване 
и подмяна и сезиране на 
съответните институции за 
това намерение от „загри-
жени граждани”. Разпро-
странителите на слухове 

не пощадиха дори и братя-
та от Раковския манастир 
„Св. Троица“, които всъщ-
ност направиха възможно 
реализирането на този 
проект с напълно безко-
ристен труд и загриженост 
за кулската църква – най-
хубавата и уникална в ре-
гиона. И тук ми идва наум 
за добрите намерения и 
изкривеното им интерпре-
тиране от нас – хората, 
които вече и от Бога страх 
нямат. Защото вместо да 
целуваме с благоговение 
ръката, която съгражда, 
ние хвърляме камъни да я 
строшим. 

Дано обновеният храм 
на вярата в Кула пребори 
лошите помисли и просла-
ви добрите!

Христела 
Александрова

ГПЧЕ „Йордан Радичков” се 
включи в информационната кам-
пания на  Националната коми-
сия за борба с трафика на хора, 
която стартира за шеста поред-
на година по повод 18 октомври 
– Европейския ден за борба с 
трафика на хора. Тази година тя 

е част от инициативата на 
Службата на ООН за борба 
с наркотиците и организи-
раната престъпност „Синьо 
сърце”. Дейностите тради-
ционно продължават до 10 
декември – Световния ден 
на човешките права.

В кампанията се  анга-
жираха класните ръково-
дители, учители, ученици 
от ученическия съвет и 

клуб „SOS приятели”. В рамките 
на цялата седмица в гимназия-
та се организираха събития и 
инициативи, които да дадат по-
широка гласност на проблема 
– раздаване на информационни 
материали, беседи, и дискусии 
по темата „трафик на хора" в ча-

совете на класа, прожекции на 
филми „Открадната светлина” и 
на документалната лента „Изпо-
веди” на Международната орга-
низация по миграция.

Учениците от гимназията из-
работиха картички и експонираха 
табла с плакати по темата (виж 
снимката). Инспектор Иво Ива-
нов и главен полицай Владимир 
Иванов от Гранично полицейско 
управление - Видин изнесоха 
лекция на учениците от горните 
класове за проблема „трафик 
на хора”, засягайки въпросите 
за механизмите за въвличане в 
трафик на хора, рисковите групи 
и наказателната отговорност.  

Росен 
Ракаджиев

В петък (19 октомври) със-
тав на Видинския окръжен съд 
призна 27-годишния Данаил 
Иванов от град Монтана за ви-
новен  за причиняване по не-
предпазливост смъртта на 7-го-
дишната Мая Кирилова от село 
Арчар. Ще припомним, че на 13 
септември 2011 г. товарният ав-
томобил, управляван от мъжа, 
движейки се по главния път в с. 
Арчар блъска и убива детето.

Видинските магистрати осъ-
диха 27-годишния мъж на една 
година лишаване от свобода, 
като изпълнението на присъда-
та се отлага за срок от 3 години. 
Той беше лишен и от правото да 
управлява МПС за срок от 1 го-
дина. Данаил Иванов ще трябва 

да заплати и направените около 
делото разходи за експертизи 
в размер на близо 800 лв., пос-
танови още съдът. Присъдата 
може да бъде обжалвана в 15-
дневен срок пред Софийския 
апелативен съд. Ще припом-
ним, че след трагичния случай 
близките на убитото момиченце 
пребиха почти до смърт шофьо-
ра. След инцидента около пътя 
беше поставена мантинела, 
бяха направени и изкуствени 
неравности по платното. Опас-
ността обаче продължава тъй 
като и сега нерядко деца, а и 
възрастни, живеещи в къщите 
в намиращия се около шосето 
ромски квартал, излизат опасно 
на пътното платно.

Учениците от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” Радослав Цве-
танов, Борислав Петков, Ивелина Емилова, Даян Любенов и 
Слави Димитров (отляво на дясно) получиха торта и тениски, 
връчени им от директорката на училището Мариета Георгие-
ва (най-вдясно)

На 18 октомври (четвър-
тък) в двора на ПГ „Проф. 
д-р Асен Златаров” бе про-
ведена официална церемо-
ния по награждаването на 
спортисти, ученици в шко-
лото, завоювали медали от 
Републикански и Световни 
първенства през сезон 2012 
г. Под съпровода на „We are 
the champions” на Фреди 
Меркюри и в присъствието 
на ученици от гимназията, 
препълнили двора на шко-
лото, директорката Мари-
ета Георгиева подари на 
младите спортисти по една 
спортна и една официална 
тениска с логото на учили-
щето. Тя не скри гордостта  
си от спортните постиже-
ния на петимата гимнази-
сти, като подчерта, че те се 
справят също толкова до-
бре и с учението.

Поводът за церемо-
нията беше спечеленият 
бронзов медал на Ивелина 
Емилова по самбо, както и 
призовите места на нейни-
те съученици Борислав Пе-
тков, Радослав Цветанов, 
Даян Любенов и Слави Ди-

митров. За тях имаше 
и още една изненада 
– голяма сметанова 
торта. Победителите 
хапнаха по парче от 
сладкото изкушение в 
ресторанта на гимна-
зията, където успяхме 
да се срещнем и да по-
говорим с тях.

Ивелина Емилова 
разказа, че е спече-
лила бронзов медал в 
категория до 48 кг. при 
девойките до 20 г. на 
Световното  първен-
ство по самбо за юноши 
и девойки, проведено 
наскоро в зала „Аре-
на Армеец” в София. 
Състезанието продъл-
жи между 11 и 15 октомври, 
като видинлийката завоюва 
титлата си на 13 октомври. 
18-годишното момиче тре-
нира самбо от 6 години в СК 
„Борба, самбо, джудо” - гр. 
Видин при треньор Пламен 
Петров. Тя призна, че се е 
лишила от много неща, но 
сега, поглеждайки назад – и 
към положените усилия, но 
и към постигнатите успехи – 

си е заслужавало. И затова 
не смята да се откаже от 
този спорт.

Борислав Петков, за-
едно с клуб по колоезде-
не „Стрела”, е участвал в 
Държавния шампионат за 
юноши старша възраст на 
писта, който се проведе ля-
тото на Колодрума във Ви-
дин. В дисциплината „1000 
м от място” и „за бързина” 

той извоюва втора позиция. 
А заедно със своя съученик 
Слави Димитров, който е на 
16 години, грабват първо 
място в категория „италиан-
ско преследване”. Борислав 
планира да кандидатства 
в НСА след като завърши 
средното си образование.

Радослав Цветанов е 
на 16 години и от минала-
та зима тренира мотокрос, 

баща му го е запалил. 
Това лято, по време на 
Традиционния панаир 
в гр. Кула, той е спече-
лил сребърен медал. 
Младежът не смята 
да се отказва от прак-
тикуване на любимия 
спорт, но едновремен-
но с това има наме-
рение след 12 клас да 
продължи своето об-
разование в сферата 
на микропроцесорната 
техника.

Второ място на 
Държавния индиви-
дуален шампионат по 
кану-каяк, проведен 
в Пловдив, в дисци-
плина „1000 м чети-

риместно кану” е спечелил 
пък Даян Любенов, ученик 
от 11 клас в гимназията. На 
„500 м двойно кану” той се 
е класирал 7-ми, а на „1000 
м двуместно кану” взима 5 
място. Даян тренира в СК 
„Ванто” и е решил да канди-
датства в НСА.

Какви са условията за 
спортуване, предлагани на 
младите хора във Видин – 

този въпрос задаваме на 
нашите събеседници в края 
на разговора. „Недостатъч-
но добри”, отговарят те в 
един глас. 

След това всеки от тях 
дава пример от спорта, кой-
то тренира. При мотокроса 
всички са на самоиздръжка 
– обяснява Радослав. Той 
иска държавата да построи 
и да поддържа нови писти, 
защото съществуващите 
се разрушават от времето. 
При кану-каяка условията 
са добри – има нови лодки 
и гребла, а автобус пъту-
ва всеки ден до Божурица, 
където се провеждат тре-
нировки, разказва Даян. 
Зимата обаче нещата са 
малко по-сложни, тъй като 
не разполагат със закрит 
канал, където да тренират, 
споделя той. В съблекалня-
та към залата по самбо пък 
е студено, допълва карти-
ната Ивелина. Но и петима-
та шампиони категорично 
заявяват, че въпреки всичко 
ще продължат да се зани-
мават със спорт.

ЗОРниЦА крумова
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изкупуване на земеделски земи и гори

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

Зав. редакция: Теодора Макавеева
Журналист: Зорница Крумова
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. 78   пОнеделник - сряда 22 - 24 октомври 2012 г. 

ОБЯВА
Вие или Вашите близки имат нужда от домашни 
помощници, ние предлагаме срещу заплащане 

грижа за дома и грижа за възрастни хора.
имате опит и желаете да работите като домашен 

помощник, можете да заявите това при нас.
Потърсете ни на телефон 0878 92 25 17; e-mail: 

denkova_g@abv.bg и ние ще отговорим на Вашите очаква-
ния и потребности след провеждане на среща, като Ви пред-
ложим индивидуални и стандартни пакети от услуги според 
нуждите и запазим поверителност за всяка информация. 

Адрес за контакти: гр. Видин, 
ул. „Митрополит кирил” № 11. 

лице за контакти: Гинка денкова
Сдружение „Хоризонт” притежава удостоверение 

за регистрация № 712-02 от 11.01.2010 г., издадено от 
Агенция „Социално подпомагане” за домашен помощник. 

пРОдАВА 
иМОТи

продавам тристаен 
тухлен апартамент - 100 
кв.м, ет.1, с таванска в кв. 
“Калето”, цена 44 000 лв.; 
тел.: 600 399

продавам панелни гар-
сониера в к-с “Гео Милев”, 
“Панония”, на бул. “Пано-
ния” и тухлени в к-с “Съеди-
нение” и кв. “Калето”; тел.: 
0896 659 632

продавам вила в с. 
Рупци - спешно; тел.: 0889 

155 668
продавам две къщи - 80 

кв.м и 63 кв.м, с дворно мяс-
то 1 дка и селскостопански 
постройки, цена 12 500 лв.; 
тел.: 0886 094 684

продавам панелна гар-
сониера - 18 500 лв., дву-
стаен в к-с “Крум Бъчваров” 
и “Гео Милев” - изгодно, 
и самостоятелна къща с 
двор; тел.: 0897 828 008

продавам тристаен ту-
хлен апартамент 107 кв.м, с 
двор, с място за гараж, топ 
център; тел.: 0878 639 452

продавам двустайно 
тухлено жилище в центъра, 
над аптека №1, от собстве-
ник; тел.: 094/601 136

продавам тристайни 
тухлени апартаменти в 
отлично състояние - нови 
сгради - в кв. “Калето”, ет. 2; 
до Военното окръжие, ет. 3, 
с гаражи; тел.: 600 399

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

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

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 апартамен-
ти в строеж, 1000 евро 
първоначална вноска, 
разсрочено плащане: 
тристаен, 146 кв.м - 61 
000 лв.; тристаен, 96 кв.м 
- 51 000 лв.; двустаен, 60 
кв.м - 39 000 лв. плюс 51 
кв. м тераса; тел.: 0898 
633 302

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

продавам ремонтиран 
тристаен апартамент в к-с 
“Панония”, ет. 5 - 33 000 лв.; 
тел.: 600 399

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 тухлени; 
тел.: 600 990, 0896 633 320, 
0889 358 153

продавам панелни дву-
стайни в к-с “Бонония”, 
“Крум Бъчваров”, “Гео Ми-
лев”, “Панония”, “Васил 
Левски” и двустайни ту-
хлени в кв. “Калето” и к-с 
“Химик” и “Съединение”; 
тел.: 0896 659 632 

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 тухлени гар-
сониери в центъра на ет. 4, 
в кв. “Калето” на ет. 3, до Па-
зара - ет. 2; тел.: 600 399

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 тристайни 
панелни до “Синия лед” и 
в к-с  “Крум Бъчваров” и 
тристайни в “Христо Ботев”, 
кв. “Калето” и център; тел.: 
0896 659 632

продавам панелни гар-
сониери в к-с „Бонония”, 
„Вида”, на ул. „Широка”, к-с 
„Гео Милев”, “Строител” - 

ет.5, 14 000 лв., „Крум Бъч-
варов”, двустаен панелен 
в к-с „Гео Милев” - ет. 4, 25 
000 лв. и двустаен с раз-
ширение в к-с “Панония”, 
ет. 2 - 26 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

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

продавам тристаен ту-
хлен, с гараж, в центъра, кв. 
“Калето”, к-с “Христо Ботев” 
и в др., двустаен - 90 кв.м 
в кв. “Калето”; тел.: 0878 
620 610

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

продавам тухлена гар-
сониера в к-с “Съединение”, 
ет. 5, 32 кв.м - 22 000 лв.; 
тел.: 600 399 

продавам парцел в ре-

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

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

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

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

продавам тристаен ту-
хлен 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



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.

продавам етаж от къща 
и самостоятелна къща; тел.: 
0896 659 632

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 ремонтирана 
гарсониера, ет. 3, 43 кв.м, 
до “Куклите”; тел.: 600 399

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

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

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

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

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

продавам  из годно 
апартаменти ново строи-
телство в София - център, 
ул. “Пиротска”, гарсониера 
във Видин, 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, 
гараж, ново строителство, 
в недовършен вид – 40 000 
лв.; тел.: 0885 916 227

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

продавам магазин 125 
кв.м в центъра; тел.: 600 
399

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

продавам тухлена гар-
сониера в к-с „Баба Тонка”, 
кв. „Калето” и бл. „Кокиче”, 
тухлен двустаен - 76 кв.м, 
37 000 лв., и тухлен дву-
стаен – ет. 2, 40 000 лв., с 
гледка към р. Дунав; тел.: 
0898 633 302

продавам гарсониера 

до Пазара, двустаен - 25 
000 лв., тристаен панел 
(до Енергото), тристаен 
тухлен - 45 000 лв.; тел.: 
0878 620 610

продавам оборудва-
но заведение в Общински 
пазар, може и бартер; тел.: 
0898 716 040

продавам изгодно ета-
жи от къщи до V-то ОУ, в кв. 
“Акджамия”, к-с “Плиска”, 
ул. “Дунавска”, до парк “Тол-
бухин”; тел.: 600 399

кУпУВА иМОТи 

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

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 земеделски 
земи и гори навсякъде, на 
изгодни цени; тел.: 0878 
620 610, 0897 828 008, 0887 
471 218

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

дАВА пОд нАеМ 

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

давам под наем тухле-
на обзаведена гарсониера 
в центъра и двустаен пане-
лен апартамент; тел.: 0896 
659 632

давам под наем обзаве-
дена гарсониера; тел.: 0896 
654 873

давам под наем отре-
монтиран и обзаведен офис 
в центъра (до Пазара); тел.: 
600 990, 0896 633 320

давам под наем об-
заведени тавански стаи, 
с парно, за ученици; тел.: 
0889 758 506

давам под наем дву-
стаен апартамент в кв. “Ка-
лето” - 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 ресто-
рант “Колибите” до Коло-
друма; тел.: 0885 411 862 
- Борисов

давам под наем об-
заведен 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 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 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 ка-
чество - 30 лв./кг; тел.: 0897 
686 912

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

продавам обзавеждане 
за спалня - 5-крилен гар-
дероб (2,60/2,30), спалня 
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

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

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, дви-
гател 3,2 кВт/ч, цена – по 
споразумение; тел.: 0886 
638 788

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

кУпУВА

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

купувам туристическо 
ремарке; тел.: 0878 775 
235

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

РАБОТА

Търси шофьор Бълга-
рия - Италия, със стаж; тел.: 
094/601 934, 0886 844 577

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518 

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 

Бърз кредит; тел.: 0895 
693 831 

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

Строително-ремонт-
ни 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 тавани, 
теракот, фаянс, мрамор; 
тел.: 0883 493 209, 0896 
010 382

АВТОМОБили 

продавам мотопед 
“Флорида”, 48 куб. - 300 лв. 
и туристическо ремарке - 
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,  култи-
ватор  окопен; тел.: 0887 
272 760

продавам спешно трак-
тор ЮМЗ, в отлично състоя-

ние; тел.: 0896 814 288

дРУГи

предоставям за полз-
ване банкова сметка, не-
подлежаща на запор от съ-
дия 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 до-
бри 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

Срещнали се три прия-
телки - немкиня, италианка 
и българка и започнали да 
си разказват как се справят 
с брачния живот. Немкиня-
та:

- Аз, като се ожених 
за моя Ханс, и му казах в 
прав текст: "Виж какво, от 
днес нататък ти ще готвиш. 
Прибирам се първия ден - 

нищо не виждам.
Прибирам се втория 

ден - нищо не виждам. При-
бирам се на третия - гле-
дам - сготвииил".

После италианката:
- А аз, като се ожених 

за моя Паоло, и му казах в 
прав текст: "Виж какво, от 
днес нататък ти ще чистиш. 
Прибирам се първия ден 
- нищо не виждам. Приби-
рам се втория ден - нищо 

не виждам. Прибирам се 
на третия - гледам - изчис-
тииил".

Накрая българката:
- А аз като се ожених за 

моя Иван, и му викам: "От 
днес нататък ти ще готвиш 
и чистиш. Първият ден - 
нищо не виждам. Вторият 
ден - нищо не виждам. На 
третия лееееко прогледнах 
с едното око...".
J J J

- Келнер, тази муха как-
во прави в супата ми?

- Моли се.
- Гаврите ли се? Раз-

карайте се, това няма да 
го ям.

- Видяхте ли, молитва-
та й бе чута.
J J J
В днешно време фра-

зата “нямам интернет” на-
вежда на мисълта, че чо-
век крие нещо.

Овен С търпение и постоян-
ство от ваша страна ще можете да по-
стигнете много. Влагайте повече енту-
сиазъм в работата си и делата ви там 
ще се развиват според очакванията. 
Начинанията ви ще имат шанса да се 
развиват според желанията ви.

При км 790,20  - Видин нивото на Дунав в края 
на седмицата бе 178 см., повишение с 13 см.  

При км 833,60 - Ново село - 134 см., повише-
ние с 20 см. 

Температурата на водата –16,3°C.

Български панаир на модата                                                                              

Телец `   Добре е, ако се опитвате 
да следите хода на събитията отблизо, 
особено ако сте пряко зависими от тях. 
Опитвайте се да сте максимално чест-
ни и лоялни партньори в професионал-
ната сфера, защото всеки отказ от това 
ще ви носи множество главоболия.

Близнаци Опитайте да по-
вишите своята мотивация за работа. 
Ефективността ви ще е най-важна на 
този етап от време, така че си припом-
няйте този факт във всеки един момент. 
Можете да очаквате положително раз-
витие на проекти, свързани с чужденци.

Рак     Дори и да получите много 
повече от очакваното, се опитайте да 
не променяте цялостната си настройка 
към живота, стремете се поетапно да 
премахвате затрудненията, които не ви 
даваха покой. Не позволявайте стресът 
да ви влияе негативно.

лъв      Ще имате малко възмож-
ности да осъществите плановете си в 
професионалната сфера. Обстоятел-
ствата около вас няма да са достатъч-
но благоприятни, за да се стигне до 
изпълнение на инициативите ви. Необ-
ходимо е да установите бавно темпо.

дева    Чрез точни действия в най-
подходящия момент премахвайте някои 
свои затруднения от личен или битов 
характер. Напълно възможно сами да 
измените ситуацията в любовта, особе-
но ако не се чувствате удовлетворени от 
съществуващата интимна връзка.

Везни Идеализмът ви във 
финансовата сфера може да стане 
причина за някои парични загуби. Не 
се поддавайте на външни влияния, ко-
гато става въпрос за личния ви живот. 
Ще сте ангажирани със задачи, свърза-
ни с членовете на вашето семейство.

Скорпион    Ще имате възмож-
ност да обогатите своите умствени въз-
можности със започването на обучение 
или квалификация, което ще ви даде 
възможност да повишите чувствително 
и финансовите си приходи. Не бъдете 
критични към заобикалящите ви.

Стрелец   Не тръгвайте на дъ-
лъг път, ако не сте планирали внима-
телно заминаването си. Ще можете 
да започнете с изграждането и на 
нещо свое, от което очаквате добри и 
стабилни постъпления. Стремете се 
да взимате справедливи решения.

козирог  Възможно е някои 
от родените под този зодиакален знак 
да се срещнат със стара любов, която 
да събуди спомени, чувства и горещи 
страсти. Внимавайте какъв ефект в 
крайна сметка ще окаже тази среща, 
особено ако сте трайно обвързани.

Водолей Стремежът ви към 
премахване на някои стари проблеми 
от личен характер може да придобие 
огромен смисъл за вас и по този на-
чин да решите по-голямата част от 
проблемите, за които нямахте разре-
шение доскоро.

Риби Опитайте да реали-
зирате идеите и проектите си от дело-
ви и личен характер. Срещите ви като 
че ли в професионален план ще са 
предопределени, защото именно на 
тази база вероятно мнозина от вас ще 
градят настоящето и бъдещето си.

зала "Филхармония" 22  – 27 октомври

потопете се в разнообрази-
ето на модни, стилни и ев-
тини облекла и аксесоари

През тази седмица Видин 
ще бъде във фокуса на 
едно събитие, свързано с 
българската мода и стил 
– в изложбени щандове, 
разположени в зала "Фил-
хармония" ще се проведе 
традиционната среща на 
родните производители с 
техните клиенти и парт-
ньори от Видин и региона 
- Националното търговско 
изложение БЪЛГАРСКИ 
ПАНАИР НА МОДАТА. 

Всеки ден от 10 до 19 
часа посетителите могат 

да се потопят в разнообра-
зието на модни, стилни и 
не на последно място - на 
добри цени - облекла, ак-
сесоари и всичко необхо-
димо, за да се почувстват 
елегантни и модерни. И 
тази година над 40 фир-
ми предлагат най-добро-
то от своите колекции на 
гражданите и гостите на 
Видин.

Под мотото „Всичко за 
дамите” на щандовете на 
фирмите от Пловдив, Ха-
сково, Асеновград, Трявна, 

Перник и друга-
де се предлагат 
официални и 
ежедневни об-
лекла, както за 
по-зрели дами, 
така и за мла-
ди момичета и 
предпочитащи 
спортния стил. 
Освен горни об-
лекла, на изло-
жението дамите 
могат да наме-
рят качествено 
и модерно бельо 

от български производите-
ли.

 „Всичко за мъжете” – 
голям е изборът и за сил-
ния пол, който включва 
костюми, ризи, трикотаж, 
спортни облекла. Поми-
слено е и за нестандартни-
те господа – предлагат се 
връхни, ежедневни облек-
ла и трикотаж за „големи 
мъже”.

За изминалите 15 годи-
ни от първото издание на 
изложението, БЪЛГАРСКИ 
ПАНАИР НА МОДАТА се 

превърна в предпочитано 
място за изява на водещи 
фирми - производители, 
дистрибутори и търговци, 
представящи български и 
вносни продукти от леката 
промишленост. Независи-
мо от промените в модните 
тенденции, въвеждането 
на нови технологии в про-
изводството, промените 
в пазарното предлагане и 
начин на търговия, БЪЛ-
ГАРСКИ ПАНАИР НА МО-
ДАТА неизменно полага 
усилия за изпълнение на 
своята мисия - да скъсява 
пътя между производите-
ли, търговци и клиенти, да 
подобрява комуникацията 
между фирми и потреби-
тели, да дава точен ориен-
тир в пазарното търсене и 
предлагане.

Една вече утвърде-
на традиция продължава 
своя път! Добре дошли на 
изложението БЪЛГАРСКИ 
ПАНАИР НА МОДАТА, от 
22 до 27 октомври, където 
фирми от цялата страна, 
очакват срещата си с вас!

Слънцето над Видин изгрява в 7:53 ч. и заляз-
ва в 18: 32 ч.

Фаза на Луната: първа четвърт


