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Кръстев извади кръста

продължа-
ва от миналия 

брой

„НИЕ”: Гос-
подин Тошев, 
какво хубаво 
се случи през 
2010 година във Видин-
ско?

Вл. Тошев: Във Ви-
дин и във Видинска об-
ласт стартираха някои 
проекти, които няма да 
дадат и не дават ефект 
веднага. 

Хубавото за цялата 
област е това, че Дунав 

мост 2 излезе от вода-
та и се надявам строи-
телството да завърши в 
последно определените 
срокове. Между другото 
изграждането става с из-
ключителната подкрепа 
на правителството. Искам 
да кажа на вашите чита-
тели, че това е единстве-
ният проект в Европа, на 

който срокът е удължен 
с почти две години. Това 
е прецедент в Европа. 
Проблемите по изграж-
дането всички ги знаем. 
Но надявам се в средата 
на 2012 с вас заедно да 
преминем по моста пеша, 

Ама как ББ няма да има най-послушните 
министри, като той непрекъснато ги слуша, 
средно по два часа на ден слуша какво си го-
ворят по телефоните.... 

Днес, 10 януари,  
Църквата почита св. 
преподобни Дометиан, 
епископ Мелински. А 
ние, християните от Ви-
динска епархия, чест-
ваме имения ден на 
митрополита Дометиан 
Видински.  

Видинският мит-
рополит е роден на 
11 ноември 1932 г. в с. 
Хасковица, Смолянска 
община. На 14.01.1959 
г. в мъглижкия манастир 
"Св. Николай" Димитър 
Топузлиев е постриган 
в монашество с името 
Дометиан.

В Москва на 
18.07.1962 г., в акаде-
мичния храм, с бла-
гословението на Св. 
Синод на БПЦ е ръкопо-
ложен в йеромонашески 
чин от Руския патриарх 
Алексий (по време на 
съслужението му с Бъл-

гарския патриарх Ки-
рил).

От 10.03.1967 г. ар-
химандрит Дометиан е 
на научна специализа-
ция в Монашеския цен-
тър в Тезе, Франция, а 
от м. октомври същата 
година и в Икумениче-
ския институт при ССЦ 
в Босей, Швейцария. 
После слуша лекции в 
Богословския факул-
тет в Лозана, на стаж и 
езикова специализация 
е в Лондон и Оксфорд, 
а заедно с това слуша 
лекции и в колежа "Ка-
дестън".

Като главен секре-
тар на Св. Синод на 
15.12.1974 г. в Патриар-
шеската катедрала "Св. 
Александър Невски" е 
хиротонисан в епископ-
ски сан с титлата "Зне-
полски".

- Вие за кръста ли ще ска-
чате?

-    Нищо подобно – посрещнах 
си разходите.

Николай Кръстев достигна до 
кръста в надпревара с 20 души, ос-
мелили се да скочат в студените 
води на Дунав. Той участва за пър-
ви път в ритуала по хвърлянето 
на богоявленския кръст. 18-годиш-
ният ученик в Професионалната 
гимназия по облекло и хранене във 
Видин е републикански шампион на 
двуместен кану-каяк. Видинският 
митрополит Дометиан благослови 
победителя и всички участници в 
надпреварата.

Камелия 
Лозанова 

стана зам.-
директор 

на агенция

Досегашната ди-
ректорка на видинското 
Бюро по труда Камелия 
Лозанова от началото 
на тази година бе на-
значена за заместник 
на изпълнителния ди-
ректор на Агенцията 
по заетостта. Пред в. 
„НИЕ” тя бе любезна да 
уточни, че от 3 януари 
отговаря за европей-
ските програми и меж-
дународните проекти. 

Лозанова има 20-го-
дишен опит в системата 
на Агенцията по зае-
тостта като специалист, 
началник сектор, начал-
ник отдел и последно 
като директор на ДБТ 
- Видин. Има сериозен 
практически междуна-
роден опит в областта 
на пазара на труда, 
още такъв по линия на 
предприсъединителни-
те фондове и програми 
на ЕС – програма ФАР, 
както и опит по опе-
ративните европейски 
програми – ОП РЧР, 
ОПАК, ОПРР, ОП “Кон-
курентоспособност”.

Успяхме да променим 
доста неща

Това казва народният 
представител от ГЕРБ Вла-
димир Тошев в разговор с 
представителя на в. "НИЕ" 
Владимир Савов
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да се порадваме на тази 
придобивка, защото това 
наистина ще бъде добро 
нещо за Видин. 

Хубавото е това, че 
Видинският край се отво-
ри за една сфера, в която 
аз силно съм привърже-
ник, защото тя е много 
чиста – туризма. За съжа-
ление, самият град, моят 
роден град Видин, няма 
кой знае какви заслуги, 
макар че тук имаме из-
ключително много неща, 
които би трябвало да ги 
покажем на цял свят, не 
само на нашите съседи и 
Европа. Основното за ту-
ризма през 2010 г. бе сил-
ното популяризиране на 
Белоградчишките скали и 
Магурата. И бих искал тук 
да кажа, че стартира един 
проект за представяне по 
много по-добър начин на 
пещера Магурата, която е 
уникална. За съжаление 
проектът, който в момен-
та е на разглеждане, не е 
добър – вътре, в самата 
пещера има проблеми. 
Но имам уговорката със 
зам.-министър Чубанов, 
че ще го преработим. Не 
са съгласувани нещата, а 
тя е за нас, тя е от векове 
и ще бъде за много векове 
напред, така че ние тряб-
ва да направим проекта 
такъв, че да не нарушим 
това, което ни е дадено от 
природата с някаква ко-
мерсиална цел. 

Хубавото е, дай, 
Боже, нагодина да се от-
крие още един КПП на Са-
лаш – Ново корито. 

Хубавото е, че пътят 
от Извоз до Бела, който 
на практика свърза Бело-
градчик с Видин, е в про-
ектна готовност и трябва 
да бъде реализиран. 

Хубавото е, че зало-
жихме в бюджета и за-

почва проектирането на 
път Е-79 между Видин 
и Ботевград. Идеята е с 
частични промени на тра-
сето пътят да стане чети-
рилентов, което наистина 
трябва да бъде направе-
но. 50 млн. лв. са зало-
жени в бюджета за 2011 
г. Основните проблеми са 
не толкова в трасирането, 
колкото отчуждаването на 
имотите. Това са пробле-
ми, но това е също част от 
демокрацията. 

„НИЕ”: А това 
включва ли елимини-
ране на „тапата” Ди-
мово – Ружинци през с. 
Бела?

Вл. Тошев: Да, тя 
ще бъде заобиколена, 
ще бъде ново трасе, за 
да не се минава през 
толкова населени места 
и то с много тежки завои 
каквито са тези на Бела 
и Скомля. Амбицията е 
2017-20 г. Е-79 да бъде 
четирилентов път. Това 
също е във връзка с мо-
ста. Другото, което е във 
връзка с моста, е жп ли-
нията. Ето, новата гара 
във Видин виждаме вър-
ви много добре. Старата 
гара, която е паметник на 
културата, ще бъде запа-
зена, ще бъде използвана 
като атракция и съответ-
но ще има и функционал-
ност. Но важното е Дунав 
мост да се свърже със 
София със скоростна жп 
линия. Защото сегашната 
е правена преди над 70 
години и оттогава само е 
поддържана.

„НИЕ”: През мина-
лия мандат имаше три 
варианта за жп тра-
сето. Ще се наложи ли 
този през Петрохан?

Вл. Тошев: Няма да 
може. Много пари трябват 
за през Петрохан. Засега 
тунелът под Петрохан ос-
тава без покритие. Засега, 
говоря го като българин, 

не само като видинчанин, 
да се случи такъв маща-
бен проект -защото да се 
пробие планината е мно-
го скъпо нещо - все още 
е в сферата на нашите 
си единствено желания. 
Може би тунелът ще бъде 
някъде по средата на Ста-
ра планина. Но няма пари 
за това нещо. Много пари 
са, не може и Европа да 
ни финансира в това от-
ношение. Но имаме - в 
една друга важна сфера 
- уверенията на минис-
търа на образованието и 
науката, а и на премиера 
съгласието, за Видински 
университет. Чакаме сега 
определението на съда, 
знаете, че тече процеду-
ра по преразглеждане на 
решението на акредита-
ционната комисия.

„НИЕ”: Става дума 
за тъй наречения Ев-
рошвейцарски универ-
ситет, а не за друг?

Вл. Тошев: За Еврош-
вейцарския става дума. 
Не бива да се заблуждава 
никой, че във Видин може 
да има държавен универ-
ситет под каквато и да е 
форма. Държавните са 
прекалено много. Зато-
ва ще разчитаме на този 
проект. 

„НИЕ”: Г-н Тошев, 
говорим за проекти. А 
Община Видин, за раз-
лика от всички оста-
нали общини в облас-
тта, в последните 21 
години, няма нито един 
мащабен проект! Про-
ект защитен и изпъл-
нен. През този мандат 
също няма, като из-
ключим насила дадения  
за топлоизолация на 
детските градини. Как 
ще продължава Видин 
без печелене на проек-
ти, реални, крупни про-
екти, каквито всички 
други общини изпълня-
ват? Да не говорим, че 

на последното си засе-
дание за 2010 г. Общин-
ският съвет гласува за 
осъществяване на един 
проект - става дума за 
Шарампоя - който съ-
бира много негативи. 
Дори вече излязоха дан-
ни, че Общината без 
разрешение на Общин-
ски съвет вече по него 
е изхарчила почти чет-
върт милион, което е 
нещо страшно.

Вл. Тошев: Като бивш 
председател на Общин-
ския съвет аз съм под-
писвал приетите от ОбС 
решения. И виждаме би-
вшето спортно училище 
сега става един социален 
център, реновира се и ще 
заработи. Детските гра-
дини бяха ремонтирани в 
цялата община, добро е 
това за децата.

„НИЕ”: Но това е 
по спуснат от държа-
вата проект, в който 
Общината трябва-
ше задължително да 
участва. Да добавя 
още два проекта, кои-
то администрацията 
на общината от 10 го-
дини ги мотае?

Вл. Тошев: За депо-
то за отпадъци и пречис-
твателната станция от 
„Водния цикъл”?

„НИЕ”: Точно така.
Вл. Тошев: За кон-

кретни отговори на тези 
въпроси би трябвало да 
се обърнете към кмета, 
но аз ще ви отговоря. 
Ние говорим с Вас като 
видинлии, можем да не 
си задаваме въпросите, 
те и отговорите са горе-
долу ясни. Но гласуване-
то от ОбС на проекта за 
крепостните стени тряб-
ваше да мине. Защо? Не 
защото вече са изхарче-
ни някакви пари, защото 
в противен случай ние 
губим държавните пари 
– 4, 7 млн. лв. ги губим, 

ако не одобрим тези из-
разходвани вече сред-
ства. А вече нека органи-
те, които са отговорни за 
това нещо - ревизиращи, 
икономическа полиция 
и др. - да направят един 
обстоен одит и да се 
види колко ефективно и 
за какво са изразходвани 
тези средства. Но това са 
почти пет милиона, които 
ще влязат в общината.

„НИЕ”: Но и общи-
ната трябва да съфи-
нансира проекта с 1 
млн. лв. - откъде?

Вл. Тошев: За това 
има ръководство на Об-
щината и то ще трябва да 
мисли. Затова е сложено 
това ръководство – тряб-
ва да си поеме своите 
отговорности. То освен 
права има и задължения. 
Но това са пари, които 
трябва да влязат във 
видинската икономика, 
във видинския бизнес. Те 
ще бъдат похарчени тук, 
имайте моите уверения. 
Имаме добри фирми, 
имаме способни строи-
тели, проектанти, инже-
нери, които ще си свър-
шат работата. Хубавото 
е и друго – ровът покрай 
крепостните стени е една 
язва, която туристите 
виждат всеки ден, този 
буренак. Ето, сега става-
ме и транспортен възел, 
нека да бъдем и култур-
но-исторически център, 
какъвто Видин и видин-
лии заслужават. 

По другите два го-
леми проекта. Депото за 
отпадъци трябва да се 

реализира. Там има ня-
какви вътрешни борби, 
но ще трябва да се пре-
одолеят. За най-големия 
проект за Видин, който 
е над 30 млн. евро - за 
„Водния цикъл”.  След 
намесата на Инициатива-
та за техническа помощ 
„Джаспърс” аз мисля, че 
нещата вървят в правил-
ната посока и се надявам 
най-късно напролет ние 
да имаме одобрен и този 
проект. Понеже проектът 
е много голям, след като 
бъде одобрен от наше-
то правителство, той ще 
мине на одобрение и в 
Европейската комисия. 
Надявам се „Джаспърс” 
и всички помагащи да си 
свършат добре работата, 
за да можем да защитим 
този проект. Досега не се 
случи, защото предиш-
ните проектанти, които 
трябваше да подготвят 
идейния проект за „Во-
дния цикъл”, трябваше 
да подготвят апликаци-
онните форми и ред дру-
ги документи, на практи-
ка са били изключително 
некадърни – това са едни 
студенти от Румъния – 
не са подготвили факти-
чески нищо освен една 
папка в разказна форма, 
нещо като белетристика. 
Тук Общината, освен това 
че не е била достатъчно 
настоятелна, няма вина. 
Предишното ръковод-
ство на Министерството 
е свършило тази работа 
– вече под чие давление, 
не бих искал да коменти-
рам тези слухове.

Успяхме да променим доста неща

Очаква се от 1-ви март 2011 г. да започне работа новата 
Българска Агенция по безопасност на храните и съответно 
регионалната и структура във Видин, съобщи директорът 
на РВМС д-р Валери Велков, с когото разговаряме за предсто-
ящите промени:

Веригата „от обора до трапезата” – приоритет на 

„НИЕ”: Д-р Вел-
ков, кога се очаква да 
стартира дейността 
си новата Агенция по 
безопасност на храни-
те и нейното регио-
нално представител-
ство тук и какво се 
случва във Видинско с 
предлаганите нови до-
говори, които трябва 
да бъдат сключени с 
ветеринарните специ-
алисти?

д-р Велков: Очак-
ва се стартирането на 
агенцията, която реално 
да функционира от 1-ви 

март 2011 г. А с частно-
практикуващите лекари 
нещата стоят така - вся-
ка година се подписва 
рамков договор между 
Българския ветеринарен 
съюз и Министерството 
на земеделието за из-
пълнение на държавна-
та имунопрофилактична 
програма. В същото вре-
ме стартирането на аген-
цията остава за март 
месец, тъй като се заба-
ви приемането на второ 
четене на закона. Воде-
ща служба в тази струк-
тура ще е ветеринарната 

служба, заради нейната 
дейност по контрол, как-
то го наричаме -  от обо-
ра до трапезата. 

Смятам, че това е 
причината да има извест-
но забавяне със сключ-
ването на договорите за 
имунопрофилактичната 
програма. И поради този 
факт предстои и промя-
на на Закона за вете-
ринарно медицинската 
дейност, който е готов 
и се очаква в рамките 
до края на февруари да 
бъде приет и от 1 март 
агенцията да бъде факт.  

„НИЕ”: Какви точно 
са договорите, които 
сега се предлагат на 
частнопрактикуващи-
те ветеринари и ще 
бъдат ли подписани 
от тях?

Велков: 
Принципно държав-

ната имунопрофилактич-
на програма започва от 
месец април, защото по 
това време започва из-
вършването на подобни 
мероприятия по живот-
ните, които се заплащат 
от държавата. На среща 
преди няколко дни при 
министъра на земеде-
лието бяха изчистени 
въпросите, свързани с 
договорите и се постави 
като задача в рамките 
до 10 януари 
да се проведат 
срещи с вете-
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продължава от 
миналия брой

Има още един удар 
върху общините в нашия 
регион и капацитетът им 
да усвояват средства по 
европейски програми. 
Ограничението в бюдже-
та, което смятам, че е 
противоконституционно, 
че противоречи и на За-
кона за общинските бю-
джети, ограничението на 
общините последните 9 
месеца преди изборите 
да теглят кредити, неза-
висимо от това дали са 
задлъжнели или не, оста-
вя единствено държава-
та като възможен донор 
за съфинансиране по ев-
ропейските програми и 
проекти през фонд ФЛАГ. 
Но знаете, че когато го 
прави администрация-
та, там винаги има един 
политически нюанс. Така 
София е най-големият 
длъжник, Софийската 

община е най-задлъжня-
лата община в България. 
В същото време за нея 
винаги могат чрез пра-
вителствени решения да 
се намират средства за 
съфинансиране. Знаете 
какво стана с прелокира-
не на средствата по про-
грамите „Транспорт” и 
„Регионално развитие” и 
локирането им  в София, 
което в никакъв случай 
не може да доведе до 
изпълнение на целта на 
ЕС за кохезия, особено 
за нашия Северозападен 
регион, който е най-изо-
станалият в Съюза. Той 
дава пари за кохезия, 
за изравнено развитие и 
финансира там, където 
няма инвестиции, където 
няма естествен приход 
на средства и естестве-
ни инвестиции. А кога-
то и самото централно 
правителство прехвърля 
средства, то води поли-
тика, която е в противо-
речие с политиката на 
ЕС. Не е само въпросът 
да се усвоят едни пари, а 
въпросът е да се постиг-
нат цели на политиката. 
Как ще постигнеш цели 

на ЕС в Северозападна 
България, след като хем 
няма капацитет, хем на-
маляваш възможността 
по селски райони и мал-
ките общини да теглят 
кредити, дори когато 
нямат свръх задлъжня-
лост?

Няколко думи за Ду-
навската стратегия – из-
тече срокът  за заявки 
на страните за проекти. 
Един бегъл поглед на 
това, което българското 
правителство предлага, 
показва: нищо ново като 
проект, никаква нова 
идея, да не говорим за 
някаква цел за проек-
тиране и за намиране 
на средства. Дунав има 
сериозен проблем в до-
лното си течение относ-
но плавателността – ЕС 
иска Дунав в долното 
течение да бъде също 
така плавателна, как-
то и в горното течение. 
Това можеше да бъде 
едно голямо предимство 
на България и Румъния 
за усвояване на сред-
ства от Съюза. А да не 
казвам, че са включили 
като проект в стратегия-

та и път Е-79 от Видин до 
Монтана. Ако не ме лъже 
паметта този път го от-
крихме в първата година 
на нашето управление. 
Президентът всъщност 
го откри. Той сега, моля 
ви се, е заложен в Дунав-
ската стратегия! Другото, 
моля ви се, е залагане на  
южната дъга на София 
в Дунавската стратегия 
– не искам да класифи-
цирам какво значи това. 
Със същия ефект можеш 
да заложиш  и разшире-
ние на Солунското прис-
танище в Дунавската 
стратегия. 

Да направим една 
сметка за това, което се 
направи в този регион 
– през първата година 
на нашето управление в 
инфраструктури, в пъти-
ща са вложени около 16 
млн. лв. Тая година око-
ло 600 хиляди за пътна-
та инфраструктура.

Освен Е-79 между 
Видин и Монтана, ние 
направихме и връзката 
на Кула с Е-79, връзката 
в Димовска община, поч-
нахме пътя Видин – Бре-
гово и Видин – Връшка 
чука по заем от Световна 
банка, път Видин – Лом, 
който сега не е мръд-

нал вече една година, а 
това също са средства 
от Световна банка. Да, 
сега нищо не е мръднало 
по пътя Видин – Лом по 
програмата „Транзитни 
пътища”. Кажете ми за 
тази една година какво е 
направено?

Сигурно е могло и 
ние повече да направим.  

За Видин – Кула па-
рите са осигурени от 
Световната банка по 
„Транзитни пътища”, ка-
къвто е случаят и с Бре-
гово, какъвто е случаят и 
с Лом. Тук трябва да се 
проведат процедури и да 
се работи. Няма какво 
повече да се осигурява.  

Да не говорим за дру-
ги проекти – Социално-
инвестиционният фонд 
се закри, „Красива Бъл-
гария” – също. Тръгнете 
по общините и вижте – 
за тези две години почти 
всичко е замряло. Ето 
това е големият дълг на 
ГЕРБ към нашия регион. 
И най-вече централната 
политика – тя е концен-
трация. Сега всичко е 
концентрирано в София. 
В същото време, знаете, 
че София по отношение 
на безработицата, и по 
отношение на инвести-

циите е свръх нагоре, а 
сега насочват там и тези 
средства, които трябва 
да направят кохезия и да 
изравнят изостаналите 
райони.

Минала е вече годи-
на и половина и никой не 
е казал: „Нашите приори-
тети са такива”. И ГРЕБ 
всъщност за Видинска 
област има ли някакъв 
приоритет? Това е поли-
тика, която обрича Ви-
динския регион и целия 
Северозапад на много 
динамично обезлюдява-
не. И това може да се 
проследи и в намалените 
работни места по линия 
на изнесените структури 
на държавната админи-
страция - бяха закрити 
митницата, НАП, инфор-
мационното обслужване, 
пристанищната инфра-
структура – този процес 
продължи през цялата 
година! Видин вече не 
е и център на ДАНС за 
Видин, Враца и Монта-
на. А заради границите, 
заради ГКПП, заради 
заплахите, които са и по 
Дунав, и по външните 
граници – имаше съвсем 
резонни аргументи това 
да е така, но ... 

2010-та е годината с най-много отнети права на българите
Това заявява депутатът Михаил Миков

новата Регионална агенция по безопасност на храните 
ринарните ле-
кари и да им 
се представи 

възможността да бъдат 
сключени договори меж-
ду РВМС и съответните 
регистрирани ветеринар-
ни лекари на ветеринар-
ните участъци. Те са за 
изпълнение на иденти-
фикацията и движението 
на животните, въвежда-
нето и актуализиране-
то на данните в нашата 
информационна система 
и съответно издаване 
на ветеринарно-меди-
цински свидетелства за 
предвижване на живот-
ни, съгласно нашето за-
конодателство. Това е 
достатъчно на този етап, 
за да може да не се 
спира по никакъв начин 
движението в кланиците 
на животни и съответно 
движението до пазари, 
както и да не се прекра-
ти търговията с животни. 
Смятам, че на 10 януа-
ри ще бъдат подписани 
всички договори. 

„НИЕ”: В противен 
случай имате ли ре-
зервен вариант?

Велков: Да, имаме 
готовност официалните 
ветеринарни лекари на 
съответните общини да 
поемат тези функции. 
Съответно на отказалите 
ще бъде спрян достъпът 
до информационната 
система и ние ще вър-
шим тази работа. Дого-

ворите се подписват до 
уточняване на бюджета 
за 2011 година и до вли-
зане в сила на Агенци-
ята по безопасност на 
храните, която ще кон-
тролира изразходването 
на средствата, които ще 
се плащат по държавна-
та имунопрофилактична 
програма за 2011 годи-
на. 

Смятам, че това не е 
някакъв голям проблем. 
След това ще им се пред-
ложат нови договори, ко-
гато го има и бюджета на 
агенцията и съответно 
като се подпише от ми-
нистъра на земеделието 
и ценоразписът на съот-
ветните услуги, които ще 
бъдат плащани. 

„НИЕ”: Има ли дос-
татъчно практикува-
щи ветеринарни лека-
ри в региона?

Велков: Надявам се, 
че няма да има проблем 
при подписването на до-
говорите, но наистина 
по-скоро е проблем фа-
ктът, че на 6 участъка ние 
нямаме ветеринарни ле-
кари и с анекси към дого-
ворите предоставяме по 
още един допълнителен 
участък.  Не бива да се 
създава такава паника, 
че едва ли не всичко не 
се върши както трябва. 
Просто в  момента ние 
нямаме мероприятия, 
които да са залегнали в 
имунопрофилактичния 

план – януари, февруари 
и март.  Дотогава нещата 
ще бъдат изчистени. 

„НИЕ”: Изплатени 
ли са дължимите суми 
за 2010 г. за дейност-
та на ветеринарите?

Велков: Да. Бяха 
положени максимум 
усилия, за да може до 
30 декември да бъдат 
изплатени абсолютно 
всички дължими суми на 
частнопрактикуващите 
ветеринарни лекари.

„НИЕ”: Какви про-
мени се предвиждат 
със създаването на 
новата служба?

Велков: Има законо-
дателни промени в Зако-
на за ветеринарномеди-
цинската дейност, които 
ще бъдат гледани в пар-
ламента и които касаят 
съществено имунопро-
филактиката на живот-
ните в България. 

Ако досега се плаща-
ше директно от държава-
та на ветеринарния ле-
кар, сега ще стане като 
в повечето европейски 
държави. Собственикът 
на животни ще заплаща 
имунопрофилактиката и, 
срещу издадена факту-
ра от практикуващия ве-
теринарен лекар, ще си 
получава парите от Фонд 
„Земеделие”. Т.е. ние ис-
каме да не се получава 
усвояване на средства, 
които са неправомерни 
и самият собственик на 

животни да бъде заин-
тересован да му бъдат 
извършени мероприяти-
ята качествено от вете-
ринарен лекар. По този 
начин ще се повиши ка-
чеството на ветеринар-
ното обслужване. Освен 
това досега Видинска 
област беше районирана 
на 29 ветеринарни учас-
тъка, в които работи по 
един ветеринарен лекар. 
Сега ще се случи така, 
че всеки собственик на 
животни и фермер, неза-
висимо къде се намира, 
сам ще избира ветерина-
рен лекар. А кметовете 
на населени места ще 
сключват договор с та-
къв специалист, който 
да обслужва тези, които 
имат животни в личните 
стопанства. Регистри-
раните ферми трябва 
да имат задължително 
договор с лекари, който 
ще бъде представян на 
официалните ветеринар-
ни лекари. 

„НИЕ”: Т.е. живот-
ните ще си имат JP?

Велков: Всичко това 
се прави и с цел да има 
една конкуренция между 
частнопрактикуващите 
лекари, което да ги сти-
мулира да поддържат 
добро ветеринарно ниво. 
Това е един плюс, в по-
вечето европейски дър-
жави принципът на та-
кава уседналост  - един 
лекар да обслужва един 

участък години наред - го 
няма. Трябва да се даде 
шанс и на други хора, 
които искат да работят 
и също да предлагат 
качествена ветеринар-
номедицинска услуга. 
Ето това е целта на тези 
предложени законода-
телни действия. И второ 
- бюджетът на Национал-
ната ветеринарномеди-
цинска служба да бъде 
облекчен по отношение 
на плащане на много та-
кива дейности, които ре-
ално не би следвало да 
бъдат в нашия бюджет. 

„НИЕ”: Кои точно 
служби специално за 
Видин ще се слеят с 
РВМС?

Велков: При нас ще 
бъде службата по Рас-
тителна защита, която е 
към Министерството на 
земеделието, както и от-
делът, който се занимава 
с безопасност по храни-
те в РИОКОЗ, които са 7 
души. Броят на хората от 
Растителна защита е 17, 
защото те имат и грани-
чен фитосанитарен кон-
трол, граничният ветери-
нарен контрол влиза към 
нас. 

Основният вид дей-
ност на новата служба 
остава тази, която сега 
осъществява РВМС. Тъй 
като 80% от дейностите, 
които ще се извършат 
в Агенцията по безо-
пасност на храните, са 

свързани със здравео-
пазване на животните и 
ветеринарно-санитарния 
контрол в предприяти-
ята и въобще с цялата 
верига от обора до тра-
пезата. Във ветеринар-
ната служба работят 
35 човека. Ние имаме 
официални ветеринарни 
лекари, ДВСК контрол и 
най-многобройната ар-
мия от хора при нас са 
-  здравеопазване на жи-
вотните. 

Няма друга служба, 
която да има такъв кон-
трол върху животните 
и цялото им движение 
от първоначалното им 
завеждане в информа-
ционната система, през 
отглеждането им, клани-
цата, преработвателните 
предприятия за мляко и 
месо до търговската мре-
жа. Така че ветеринарна-
та служба ще бъде тази, 
която ще заема централ-
но място в тази агенция. 
Защото и при нас, както 
е и в цяла Европа, вери-
гата „от обора до трапе-
зата” става приоритет. И 
тази верига винаги тряб-
ва да бъде контролирана 
от ветеринарен лекар. 
За Видин службата ще 
се нарича Регионална 
агенция по безопасност 
на храните. Седалището 
ще бъде в сградата на 
досегашното РВМС. 





С Решение № 143 от 
17.12.2010 г.  Администра-
тивен съд – Видин осъди 
Община Видин да заплати 
на Николай Вълчев Ненов 
и Светослав Вълчев Ненов 
обезщетение за неимущест-
вени вреди в размер на по 50 
000 лв. на всяко от лицата, 
причинени от незаконосъо-
бразно бездействие на ней-
ните органи и длъжностни 
лица. Решението подлежи 
на обжалване с касационна 
жалба в 14 дневен срок от 
съобщаването му на стра-
ните пред Върховен админи-
стративен съд.

В исковите молби на 
ищците е посочено, че тех-
ният баща Вълчо Ненов 
Вълчев е бил убит, в опит да 
спаси от нападение съсед-
ско момче, в „Крайдунавския 
парк”, който не е бил осветен 
и не е имало каквато и да 
е охрана, а опазването на 
обществения ред е задъл-
жение на кмета на община 
Видин съгласно чл. 44, ал. 
1, т. 4 от Закона за местно 
самоуправление и местна 
администрация /ЗМСМ/ и 
чл. 34 от Наредба № 1 на 
Община Видин. Твърди се, 
че общинската администра-
ция не е изпълнила своите 
задължения, поради което 
вследствие бездействието 
на общината е настъпила 
смъртта на баща им по осо-
бено жесток начин.

След като съдът преце-
нява доводите на страните 
и събраните доказателства, 

намира за установено, че 
паркът изобщо не е бил ос-
ветен в тази част, а осветле-
ние на парка е имало само в 
началото му, което изобщо 
не е в района на инцидента. 
От показанията на свиде-
телите се установява, че в 
“Крайдунавския парк” рядко 
са забелязвали да минават 
полицейски автопатрули и 
че двамата сина тежко са 
преживели загубата на един-
ствения си родител. 

Според съда към мо-
мента на трагичния инци-
дент, така и към настоящия 
момент действат законови 
разпоредби – чл. 44, ал., т. 1 
от ЗМСМА, чл. 3, т. 7 от На-
редба № 1 на Община Ви-
дин за опазване и поддър-
жане на обществения ред 
на територията на община 
Види, според която кметът 
определя със заповед реда, 
режима и времето за осветя-
ване на населеното място, а 
съобразно чл. 34 от Наред-
бата задължение на кмета е 
организацията и контрола по 
изпълнение на наредбата.  
В Решението се цитира, че 
„обстоятелството, че Общи-
на Видин е имала сключен 
договор за охрана, не осво-
бождава същата от задъл-
жението й по закон, вменено 
на кмета на Общината като 
орган на изпълнителната 
власт да осигури обществе-
ното спокойствие и ред, още 
повече на такива места като 
парковете и градините.”

Съдът не възприема и 

доводите на Община Видин, 
че не е налице бездействие 
от нейна страна, тъй като 
към 2005 г. по време на ин-
цидента общината не е била 
собстваник на съоръжени-
ята за външно изкуствено 
осветление, видно от пред-
ставените договор и прие-
мо-предавателен протокол 
от 2006 г. между Община 
Видин и „Електроразпреде-
ление – Плевен” ЕАД – гр. 
Плевен, тъй като съгласно 
чл. 92, ал. 1 от ЗУТ външно 
изкуствено осветление на 
улици, площади, паркове, 

градини и други недвижими 
имоти – публична общинска 
собственост, задължително 
се осигурява от общината, с 
цел създаване на условия за 
безопасно нощно движение. 

Съдът, вземайки в пред-
вид характера на вредите, 
причинени на ищците във 
връзка със загубата на баща 
им, намира, че справедли-
вото обезщетение за тези 
претърпени неимуществени 
вреди възлизат на по 50 000 
лв. за всеки един от тях. 

Предвид на изложено-
то съдът осъжда Община 

Видин да заплати исканото 
обезщетение на ищците за 
неимуществени вреди от 
страна на Общината, причи-
нени от незаконосъобразно 
бездействие на нейни орга-
ни и длъжностни лица.  

Искова молба за обез-
щетение от Община Видин 
бе подадена през 2008 г. и 
от другия пострадал при не-
щастния инцидент Кристи-
ян Димитров Станков от гр. 
Видин. С Решение № 40 от 
13.04.2009 г. по администра-
тивно дело № 214/2008 г. 
съдът е осъдил Община Ви-

дин да заплати на Кристиян 
Димитров Станков сумата от 
35 000 лв., представляваща 
обезщетение за неимущест-
вени вреди, причинени в ре-
зултат на незаконосъобраз-
ни бездействия на общински 
органи. Така постановеното 
от Административен съд – 
Видин Решение е потвърде-
но от Върховен администра-
тивен съд с Решение № 1178 
по административно дело 
7514/2009 г. на ВАС.

дАниелА пинтова, 
пресслужба на Видински 

административен съд
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От 1979 г. епископ 
Дометиан е управля-
ващ българската Акрон-
ска епархия в САЩ. На 
26.07.1987 г. е избран, а 
на 02 август с. г. е и кано-
нично утвърден за Видин-
ски митрополит.

Блажен е старопрес-
толният ни Бдин, който 
прие този безукорно чес-
тен човек, този добър, 
благонравен, кротък и пре-
мъдър наш учител. Както 
подобава за архипастир 
с велико благоговение 

и духовен плам, Негово 
Високопреосвещенство 
митрополит Дометиан е 
не само духовен отец, но 
и интелектуален водач 
далеч извън пределите на 
Видинската епархия. 

На именика високо-
почитаемия дядо Доме-
тиан - пожелаНИЕ да е 
жив, здрав и дълголетно 
да води своето паство по 
пътя към доброто.

На многая лета, лю-
безнейший Владико, бъ-
дете ни жив и здрав!

в. „ние”

Йордановден в Горен чифликнад  700 Йордановци и 
1500 ивановци имаха 

имен ден в община Видин

По 50 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди трябва да заплати 
Община Видин на наследниците на убития адвокат Вълчо Вълчев

Божият праведник Домети-
ан, който е небесен покровител 
на свето-Видинския митропо-
лит Дометиан и благодатен 
молитвеник пред Бога за него, 
се родил през царуването на 
Юстин II (565-578 г.). След като 
завършил образованието си, 
той бил задомен, но съпругата 
му скоро починала и той всеця-
ло се посветил на духовното 
поприще при строг религиозен 
живот. Проявените от него 
достойнства бързо го прочу-
ли, и едва 30-годишен той бил 
посветен за епископ на Мели-

тинската* катедра и принесъл 
голяма полза не само на своето 
словесно стадо, но и на оста-
налия народ. Особени заслуги 
към Византийската империя 
имал св. Дометиан като по-
средник между император Мав-
рикий (593-602 г.) и персийския 
цар Хозрой II (590-628 г.), като 
спомогнал за укрепването на 
мира между двете страни. Бла-
годарният Маврикий отрупал 
светителя с щедри дарове, но 
преподобни Дометиан раздал 
и златото, и именията на цър-
ковните общини и на християн-

ските странноприемници.
Св. Дометиан се предста-

вил на Бога  преди точно 1310 
години, когато отишъл на по-
сещение в столичния град. Мо-
щите му били пренесени в Ме-
литин. Древният житиеписец 
съобщава, че мелитинският 
епископ преподобни Дометиан 
извършил много чудеса през жи-
вота си и след своята смърт.

из житието на св. дометиан  

*Мелитина или Мелитене, или 
Мелита - столица на 

Мала Армения.

Когато православната църква отбелязва Йорда-
новден, в община Видни имен ден празнуваха над 
700 души. Точно името Йордан във Видинско носят 
454 души. От тях 336 живеят в град Видин. Най-въз-
растният Йордан е на почти 92 години, а най-мла-
дият е роден на 8 юни 2010 г. Йорданките пък са 
249, като най-възрастната е родена през 1918 г.,  а 
най-младата – в 2010 г. 

Името Иван пък носят 1532 жители на общи-
ната, от които 1226 са регистрирани в града. На 6 
август 2010 г. е роден най-младият Иван, 1921 г. – 
най-възрастният. Името Иванка пък носят 676 дами 
от общината, от които 513 са с постоянен адрес във 
Видин. Най-младата е родена през 2003 година, 
най-възръстната – на 1 юли 1916 година, съобщиха 
от общинската пресслужба.

За втора поредна година жи-
телите на Белоградчик можеха да 
наблюдават или пък участват в 
ритуала по ваденето на кръста на 
Йордановден от водите на Стакев-
ската река при село Горен Чифлик. 
Традицията, прекъсната близо 50 
години, бе възстановена миналата 
година, съвместно с архиерейското 
наместничество на Белоградчишка-
та духовна околия.  

Така на светлия християнски 
празник Богоявление тази година 
в Стакевската река се хвърлиха 7 
смелчаци, а кръста успя да хване 
28-годишният пожарникар от Бело-
градчик Петър Цолов.  

Цветан Симеонов – спортист на 2010 г.
Секциите на 

Клуба за физкултура, спорт 
и туризъм (КФСТ) "Първа 
атомна" при АЕЦ "Козлодуй" 
номинираха кандидатите за 
"Спортист на 2010 година". 
Състезателите, постигнали 
високи резултати в учас-
тията си в национални и 
международни прояви, са 
Мая Цветанова – теглене 
на въже и дартс, Иво Ива-
нов – лека атлетика, Лидия 
Ангелова – плуване, Цве-
тан Симеонов – таекуон-до, 
Нина Цветанова – петанк, 
Пламен Борисов – спортна 
табла, Галя Богданова – 
спортна стрелба, Паула Ма-
ринова – бадминтон, Галя 
Дамянова – тенис на корт, 

Емил Цолов – шахмат, Йор-
дан Няголов – футбол, Ане-
лия Драганова – волейбол, 
Александър Александров 
– ски и Христина Лалова – 
тенис на маса.

Сред 14-те номини-
рани, секциите при КФСТ 
"Първа атомна" определиха 
тримата най-добре предста-
вили се спортисти:

1. Цветан Симеонов – 
таекуон-до, носител на ви-
цешампионска титла и на 
бронзов медал от европей-
ско първенство в гр. Барле-
тта – Италия, и завоювал 
първо място на републикан-
ско първенство – гр. София 
(на снимката).

2. Иво Иванов – лека 

атлетика, спе-
челил едно 
първо (инди-
видуално) и 
едно второ 
(отборно) мяс-
то на Осмата 
работническа 
спартакиада 
на енергети-
ците в Албена 
и пето място 
на Софийския 
маратон.

3. Паула Маринова – 
бадминтон, завоювала едно 
първо място при двойки 
жени и едно трето при сме-
сени двойки в турнир – гр. 
Хасково, две втори места 
в турнира за Купа "Виктор" 

(смесени двойки и двойки 
жени), проведен в гр. Кър-
джали, и две първи места от 
състезание в гр. Оряхово. 

След проведено гла-
суване за "Спортист на го-
дината" бе избран Цветан 
Симеонов – таекуон-до.

(сп. „първа атомна”)
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Не трябва така!

Зимната футболна ваканция завършва – предстои гореща футболна пролет

„Бдин” запазва основния си състав от есенния сезон, с който се класира на първо мяс-
то в Северозападната „В” група. От видинската съдийска школа се утвърждават автори-
тетни млади футболни съдии като Елена Илиева и Станислав Груев. „Бдин” бе определен 
за един от отборите на годината. Зам.-кмета на Видин Ванков награди с учредената купа 
изпълнителния директор на „Бдин” Малин Христов, а 20-годишният нападател Борислав 
Борисов бе удостоен с грамота като един от голмайсторите на „В” групата.

• Първенството на Северозапада 
се подновява на 6 март, а бдинци започ-
ват подготовката си за новия сезон на 
17 януари

• Интересни статистически данни 
за видинския отбор – лидер на Североза-
пада

• Нивото на футболното съдийс-
тво – важен показател за състоянието 
на регионалния футбол

• Дерби среща на три отбора от 
Видинска област в началото на сезона

За разлика от учениче-
ската, футболната ваканция 
се оказа прекалено дълга 
– около месец и половина. 
Повечето от състезателите 
са зажадняли за игра – мно-
го от тях тренират самосто-
ятелно на тренировъчните 
игрища, а поради ремонта 
на залата не се проведе и 
Коледен турнир по футбол.

Зоналният съвет на 
БФС – Велико Търново 
обяви началото на про-
летния сезон в трета-
та дивизия.

Предвижда се първия 
двубой да се играе още 
на 6 март, което означава, 
че първенството може да 
завърши в края на май и 
началото на юни, като се 
избягват междинните кръго-
ве в делничните дни. А това 
ще даде възможност на по-
вече любители на футбола 
да посещават срещите в 
неделните дни.

Радващо е, че и през 
пролетния сезон във фут-
болните първенства ще 
участват 15 видински съ-
дии, което говори добре за 
нарасналия авторитет на 
видинския областен съвет  
и добрата работа със съ-
дийската колегия. Танде-
мът Иво Марков – Пламен 
Петров дава добри резул-
тати, а като добавим към 

това и добрата и ефективна 
работа на секретаря на об-
ластния съвет Христофор 
Ерменков, се получава 
една доста оптимистична 
картина за видинското учас-
тие в съдийството на Севе-
розапада.

Станислав Груев ръ-
ководи срещи от „Б” група  
където страничен рефер 
е Сашо Николов. Двама-
та ръководят и срещи от 
първенствата на Северо-
запада, където има наряди 
за водещ съдия и Светлин 
Георгиев. Радва настъпле-
нието на младите арбитри 
Милен Моллов, Борис Ло-
занов, Вергил Петков, Се-
вдалин Шуманов, Ивайло 
Енев, на двамата студенти 
от Свищов Елена Илиева 
и Радослав Стефанов, на 
Огнян Георгиев. От тяхното 
обективно съдийство в зна-
чителна степен ще зависи 
и имиджът на видинския 
футбол в Северозапада и 
страната.

Изходни позиции на 
трите видински отбора 
и първите срещи за про-
летния сезон.

Участието на три от-
бора от Видинска област в 
първенството на Североза-
падната „В” група поражда 
по-голяма конкурентност, а 
резултатите в срещите меж-

ду тях показват, че няма уго-
ворени мачове, както става 
в някои други региони с по-
вече отбори в една и съща 
формация.

„Бдин” – Видин завър-
ши сезона на първо място в 
Северозападната „В” група 
с актив от 33 точки и впе-
чатляваща голова разлика 
36:11. Със същия актив е 
отборът на Козлодуй, но с 
по-малка голова разлика  - 
30:6, трети е „Ботев” – Ди-
мово – 29 т. и 22:17 гола. В 
златната среда – на осмо 
място – е „Балкан” – Бело-
градчик с 21 точки и 20:16 
гола. Със своите 9 точни 
попадения 20-годишният 
видински нападател Бо-
рислав Борисов е на вто-

ро място в есенния дял на 
първенството на Северо-
запада. На традиционното 
тържество за награждаване 
на най-добрите видински 
спортисти „Бдин” бе обя-
вен за един от отборите на 
годината и изпълнителният 
директор на клуба Малин 
Христов получи учредената 
купа, а Боби Борисов бе на-
граден с почетна грамота.

По приетата засега 
програма първите срещи 
ще се играят на 6-ти март 
– „Бдин” гостува на “Тряв-
на” - Трявна, който победих-
ме наесен във Видин с 3:0, 
„Ботев” – Димово приема у 
дома си „Янтра” – Габрово 
(през есента загуба с 3:0), 
а „Балкан” – Белоградчик 

приема „Локомотив” – Гор-
на Оряховица (през есента 
равенство 1:1 като гости).

Още в първите кръгове 
ще се срещнат: на 13 март  
„Бдин” – „Балкан” – Бело-
градчик на стадион „Бенков-
ски” във Видин, а на 20-ти 
бдинци гостуват на стади-
она в Димово, на 17 април 
е дерби срещата между 
„Ботев” - Димово и „Балкан” 
- Белоградчик. Интересни 
срещи, сигурно ще има и 
много емоции, дано бъде 
и футболното майсторство 
изявено на терена.

По предварителна про-
грама видинските футбо-
листи трябва да започнат 
подготовката си на 17 януа-
ри. Част от тренировъчната 

програма ще бъде 
във Видин, за тре-
ньора на отбора 
Альоша Андонов 
ще бъде добре  и 
един макар и крат-
косрочен лагер, 
където обикновено 
се провеждат кон-
тролни срещи със 
силни отбори.

И през пролет-
ния сезон Андонов, 
който бързо стана 
любимец на видин-
ската публика, ще 
може да разчита на 
двамата вратари 
Николай Младенов 
и Здравко Милчев, 
които са едни от 
най-добрите в Се-
верозапада  - за 15 
играни срещи са 
допуснали само 11 
гола, което прави 
по-малко от едно 
попадение във ви-
динската врата на 
мач. Ще разчита 
на защитниците 
Мариян Станчев, 
Виктор Младенов, 
Ангел Цолов, в по-
лузащита на Иван 
Иванов и Ивайло 

Иванов, на опитния напада-
тел Иван Гемеджиев и чер-
нокожия любимец на пуб-
ликата Куатара Мамаду, на 
капитана Борислав Боянов, 
на голмайстора Борислав 
Борисов, на доказали се 
състезатели като Даниел 
Михойлов, Калоян Цветков 
и още няколко млади на-
дежди. Радва завръщането 
на опитния Цветомир То-
доров, който изкарва сезо-
на в Перник, но има място 
в родния „Бдин”. Очакват 
се и други попълнения, за 
всичко читателите на вест-
ник „НИЕ” ще научат от 
спортната страница на из-
данието.

ХАРи Яръмов

До м.г. на кого да се 
връчи призът „Спортист на 
годината” във Видин опре-
деляха Сдружение „Еко-
логия, спорт, туризъм” към 
БТС заедно с общината. 
В края на 2010 г. община-
та самостоятелно посочи 
кои са дали най-много за 
развитието на спорта в  
града. Комисията, свър-
шила това, включваше Бо-
рислав Ванков - зам.-кмет 
„Хуманитарни дейности и 
социална политика” в Об-
щина Видин, общинските 
съветници Емил Трифо-
нов, Ралица Недялкова, 
Емилия Антова, Пламен 
Трифонов, Росен Иванов, 
специалистите Росен Ра-
каджиев, Мария Георгиева 
и журналистите Ваня Ми-
нева, Хари Яръмов и Кра-
симир Каменов.

Бих искал да ги питам 
как решиха да присъдят 
Специална награда за ця-
лостен принос към разви-
тието на спорта във Видин 
на „откривателя на талан-
ти, треньора по волейбол 
и баскетбол и дългогоди-

шен учител по физкултура 
Румен Груев”.

Не отричам, че г-н Гру-
ев е дългогодишен учител 
по физкултура. Човекът е 
дал не малко през десети-
летията учителстване. Но 
се интересувам как точно 
той бе определен за най-
достоен за този приз. Дали 
комисията е номинирала 
няколко човека и след раз-
горещени дебати е стиг-
нала до неговото име или 
направо го е посочила с 
пръст: „Тази година ще е 
той! Защото ние така каз-
ваме!”

Щом не се е определи-
ло дали като спортен дея-
тел, дали като треньор или 
като педагог ще бъде от-
личаван, щом не са пред-
ложени няколко човека и 
комисията да избере най-
достойния от тях, то избо-
рът става някак си доста 
тоталитарен – предлагаме 
единствено този, но за очи 

го гласуваме.
Ако няма конкурен-

ция за тази награда, то 
ние във Видин сме били 
много бедни!

Но не е така. Ако е за 
цялостен принос на педа-
гог и откривател на талан-
ти – тази година стават 40 
години от основаването 
на Английската гимназия, 
в която от тогава учител 
по физическо е  Николай 
Николов. И през всичките 
тези години неговите въз-
питаници са сред ведущи-
те в ученическия спорт, 
били са винаги с изяви не 
само на градско видинско, 
а и на национално ниво. 
Само през последните 5 
години в държавните уче-
нически първенства во-
лейболният отбор на де-
войки е спечелил 2 трети 
места, 2 сребърни медала 
и един път стана шампион 
на България! Тази година 
се очаква със сигурност 

отново да вземе медал. 
Защо не е номинирана 
Бистра Янева? З5 години 
тя е спортист – състезател 
и треньор по гребане, учи-
лищен педагог, всеотдайна 
и крайно отговорна към 
учениците си. С какво от-
стъпва на Груев? С нищо! 
Напротив – реално тя в мо-
мента е преподавател №1 
във Видин! 

Защо не са номини-
рани и други учители от 
видински училища, които 
имат  и признанието на 
ученици, и на спортната 
общественост? Да изреж-
дам ли? Например кой 
направи така, че 35 години 
ТМТ (сега Професионална 
техническа гимназия „В. 
Левски”) винаги да е пър-
венец по футбол, почти 
винаги училището е с най-
масово участие в учениче-
ските игри? Няма нужда да 
изреждам други учители 
- не може да изхвърлиш 

нито едно име, в нито един 
не може да се усъмниш. 
Затова и в никакъв случай 
не омаловажавам Румен 
Груев. Въпреки че какъв 
треньор е по баскетбол и 
по волейбол, какви са го-
лемите успехи на възпита-
ниците му?

Негодуванието ми е 
към комисията, към начина 
по който тя определя - без 
допитване, без дискусии, 
без мнението на спорти-
сти, любители, ученици. 
Тази комисия е от хора, 
които не се занимават ак-
тивно със спорт, които не 
разбират от спорт, те са 
политически лица!!! А мал-
ко ли са във Видин хората, 
отдали целия си живот на 
отделни спортове, на раз-
витието на масовия спорт, 
на туризма във Видин?! Но 
комисията самодоволно 
сочи някой за най-голяма-
та работа без допитване, 
без мнението на спортна-

та общественост! Може 
би комисията не знае, че 
единствено в тези среди 
се дава най-точно адреси-
раното мнение към най-за-
служилите.

ОлеГ панчев

допълнение.
„Специалистът” 

по спортни дейности 
в Община Видин Мария 
Георгиева бе назначена 
от кмета, защото е за-
вършила ... право.  

Член на комисия-
та, определила Борис 
Недялков (наистина за-
служено!) за Спортист 
на Видин за 2010 г., е 
... неговата майка Ра-
лица Недялкова. Нима 
тази жена не се усеща, 
че така в очите на об-
ществеността обез-
цени труда и пости-
женията на сина си?! А 
можеше да се оттегли 
от комисията и да при-
ема поздравленията за 
талантливото си мом-
че. 
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Изкупува земеделски земи и гори

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

продавам двуе-
тажна къща в с. 
ивановци – 5000 

лв. и къща в с. ку-
тово – 12 000 лв.; 
тел.: 0886 737 380

бр. 2 10 - 12 януари 2011 г.

Гарсониери
48 кв.м....София, кв. „Илинден”, панел, ет. 7 .......................................40 000 евро
48 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет. 8...................................................25 000 лв.
41 кв.м....„Панония”, панел, ет.8..............................................................23 000 лв.
41 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.3, отремонтирана ......................32 000 лв.
43 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.4, лукс с мебели ........................35 000 лв.
двустайни
64 кв.м....„Химик”, панел, ет.7/8..................................................................32 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.1, след ремонт.......................................35 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.5, лукс....................................................42 000 лв.
60 кв.м.... ЦГЧ, панел, ет.8, с мебели........................................................37 000 лв.
76 кв.м....„Бонония”, панел, ет.2, с мебели................................................45 000 лв.
64 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.2,....................................................37 000 лв.
80 кв.м....„Калето”, тухла, ет.1...................................................................60 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.5, лукс и кредит.....................................47 000 лв.
60 кв.м....„Бонония”, панел, ет.2,...............................................................36 000 лв.
58 кв.м....„Александър Стамболийски”, панел, ет.1.................................35 000 лв.
68 кв.м....ЦГЧ, тухла, ет.4, отремонтиран................................................65 000 лв.
75 кв.м....„Баба Тонка”, тухла, ет.1, ново строителство, гараж, мазе.....55 000 лв.
76 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.3, отремонтиран...........................45 000 лв.
75 кв.м....„Бонония”, тухла , ет.2, с мебели..............................................60 000 лв.
60 кв.м....„Гео Милев”, панел, ет.5, лукс с мебели...................................55 000 лв.
60 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.4, с мебели...................................45 000 лв.
Тристайни
136 кв.м...„Гео Милев”, тухла, ет.3, гараж и мазе....................................80 000 лв.
118 кв.м..„Христо Ботев”, тухла, гараж, таванска, мазе, ет. 4/5 ............95 000 лв.
108 кв.м...„Възраждане”, тухла, ет.1, гараж, мазе, таванска..................80 000 лв.
98 кв.м...„Г.Бенковски”, тухла, ет.3, таванска стая, мазе........................62 000 лв.
78 кв.м...„Химик”, панел, ет.5...................................................................41 000 лв.
100 кв.м...ЦГЧ, тухла, ет. 2, таванска, гараж, мазе.............................50 000 евро
къщи, етажи от къщи, вилни имоти
70 кв.м....ЦГЧ, ет.1, 200 кв.м двор, мебели...............................................85 000 лв.
70 кв.м...„Баба Тонка”, ет.1, 270 кв.м двор, за ремонт, с кредит..............30 000 лв.
70 кв.м...„В. Левски”, ет.1, двор 300 кв.м, отремонтирана, с кредит........62 000 лв.
120 кв.м...„Крум Бъчваров”, двор 300 кв.м, ново строителство, АКТ 14..50 000 лв.
78 кв.м...„Кумбаир”, ет.1, двор 500 кв.м , отремонтирана........................82 000 лв.
с. Слана бара,  два етажа, двор 1 дка, лятна кухня................................45 000 лв.
промишлени сгради
Двор 8 000 кв.м с две сгради и едно хале до гр. Видин..........................80 000 лв.

пРОдАВА 
иМОТи

продавам гарсоние-
ри в к-с „Гео Милев”, ет. 
3 – 23 500 лв., к-с „Крум 

Бъчваров”, ет. 6 – 26 000 
лв. и в к-с „Бонония”, ет. 
8 – 21 000 лв.; тел.: 0898 
633 302

продавам гарсоние-
ра в к-с „Крум Бъчваров”; 
тел.: 0878 965 580

продавам терен в 
Ново село, в регулация, 
1,2 дка, с вода и до ток, 
цена по споразумение; 
тел.: 0889 334 449

продавам тухлени 
гарсониери  в к-с „Химик”, 
кв. „Калето”, в района до 
пазара – изгодни цени 
и двустаен тухлен за 
35 000 лв., ет. 4 и ет. 1; 
тел.: 0896 659 632

продавам двустаен 
тухлен апартамент, 62 
кв.м, на замазка и шпак-
ловка, к-с „Бонония”; тел.: 
094/ 988 733

продавам апартамент 
115 кв.м в к-с „Христо Бо-
тев”; тел.: 0886 472 397

продавам  двуста -
ен тухлен апартамнет, 
с тавнска, гараж, мазе 
– 55 000 лв. и двустаен 
тухлен в идеален център 
– 52 000 лв.; тел.: 0889 
527 550

продавам панелни 
гарсониери в к-с „Гео 
Милев” - 23 000 лв. и в 
к-с „Бонония” и двустайни 
панелни в к-с „Крум Бъч-
варов”, „Гео Милев”,  до 
Синия лед и к-с „Химик” 
- 29 000 лв.; тел.: 0896 
659 632

продава изгодно ма-
газин от 33 кв.м в ново-
построена сграда; тел.: 
0887 943 970

продавам двустаен  
апартамент в к-с „Баба 
Тонка”, бл. 1, ет. 6, от 
собственик; тел.: 0896 
681 235

продавам двустаен 
тухлен апартамент в кв. 
„Калето”, цена 35 000 
евро; тел.: 0895 617 074

продавам двустаен 
и тристаен тухлени с 
гледка към р. Дунав; тел.: 
0889 527 550

продавам тристаен 
тухлен апартамент, иде-
ален център, 100 кв.м; 
тел.: 0885 617 783

продавам парцел в 

кв. „Калето” и етаж от 
къща на ул. „Цар Симеон 
Велики”, цена по догова-
ряне, от собственик; тел.: 
0898 467 881

продавам спешно 
къща 60 кв.м в к-с „Боно-
ния”, 370 кв.м двор; тел.: 
0898 633 302

продавам гарсоние-
ри, двустайни и тристай-
ни, ново строителство в 
завършен вид с акт 15, 
акт 16 и нотариален акт 
– изгодни цени, с въз-
можност за кредитиране; 
тел.: 0896 659 632

продавам тристаен 
панелен – 35 000 лв.; 
тел.: 0878 965 580

продавам двустаен 
тухлен в к-с „Съедине-
ние” и панелни в к-с „Крум 
Бъчваров” и „Вида”; тел.: 
0896 672 942

продавам тристаен 
апартамент, с гараж, в 
к-с „Бонония” – изгодно, 
и търговско помещение, 
42 кв.м (магазин), на ул. 
„Христо Ботев”; тел.: 0899 
186 013

продавам апарта -
мент в широк център, 
тухла, гараж, ново стро-
ителство, в недовършен 
вид – 40 000 лв.; тел.: 
0885 916 227

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

продавам къща в с. 
Градец, след основен ре-
монт; тел.: 0897 876 438

продавам тристаен 
тухлен, с таванска и га-
раж, до парк „Толбухин”, 
след основен ремонт; 
тел.: 0896 672 942

продавам къща в 
с. Иново, за ремонт, с 
двор 850 кв.м; тел.: 0882 
631 029

продавам двустаен 
апартамент в идеален 
център (бл. „Прогрес”), 

хубав, от собственик; 
тел.: 0898 510 395

продавам тристаен 
тухлен на ул. „Христо 
Ботев”, с гараж, таванска, 
104 кв.м, ет. 2; тел.: 0896 
659 632

продавам тристаен 
тухлен апартамент, с та-
ванска и мазе – 32 000 
евро; тел.: 0878 965 580

продавам тристаен 
тухлен апартамент в цен-
търа (до Енергото); тел.: 
0887 422 283

продавам двустаен 
панелен апартамент, ет. 
2, к-с „Крум Бъчваров”; 
тел.: 0897 845 578

продавам двустайни 
панелни апартаменти 
в к-с „Крум Бъчваров”, 
„Гео Милев”, „Бонония”, 
„Химик” – 31 000 лв.; тел.: 
0889 527 550

иМОТи кУпУВА

купувам парцели и 
терени около стади-
она и тренировъчното; 
тел.: 0898 508 505, 0888 
503 504, 0898 784 547

купувам гараж в к-с 
„Крум Бъчваров”; тел.: 
0885 293 067

купувам тухлен апар-
тамент с гараж, може и 
къща с гараж; тел.: 0899 
421 374 и 094/644 723

иМОТи ЗАМенЯ

Заменям нов мага-
зин 35 кв.м за тухлена 
гарсониера; тел.: 0887 
943 970

Заменям магазин 30 
кв.м за кола (джип) с 
доплащане; тел.: 0887 
943 970

дАВА пОд нАеМ

давам под наем дву-
стаен обзаведен в к-с 
„Крум Бъчваров”, бл. 14, 
ет. 1; тел.: 0897 917 401, 
0885 281 487

къща за гости, самос-
тоятелни стаи за нощув-
ка, 15 лв. на легло; тел.: 
0899 203 325

давам под наем дву-
стаен обзаведен апарта-

мент в София, без ТЕЦ, 
на пазара „Димитър Пе-
тков” – 350 лв., тел.: 0886 
845 175, 0888 397 664

давам под наем обза-
ведена гарсониера в к-с 
„Петко Каравелов”, бл. 
10, центъра; тел.: 0898 
534 888

давам под наем по-
мещение за лекарски 
или стоматологичен ка-
бинет, в близост до МЦ 
„Биомед”; тел.: 0898 441 
393

давам под наем ту-
хлена гарсониера в цен-
търа, обзаведена, из-
годен наем; тел.: 0896 
659 632

давам под наем /Про-
давам къща в идеален 
център с дворно място; 
тел.: 0898 441 393

давам под наем дву-
стаен, след основен ре-
монт, с изглед към р. 
Дунав, без посредник; 
тел.: 0892 066 767

давам под наем по-
мещение за адвокатска 
кантора или друг офис в 
близост до съда и НАП; 
тел.: 0898 441 393

дава под наем по-
мещение, подходящо за 
офис, магазин, студио – с 
климатик, парно, теле-
фон, кабел, изгодно; тел.: 
0887 943 970

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

давам под наем гар-
сониера в центъра; тел.: 
607 484, вечер

давам под наем об-
заведена гарсониера и 
помещение за офис; тел.: 
0884 908 063
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д-р Тома ТОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

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 

Покупко-продажби  s Наеми s Консултации за 
ипотечни кредити s Земеделски земи

Отдава под наем апартаменти и къщи

Разписание на влаковете Видин - СОФиЯ
 Заминаващи                             пристигащи
Влак №    Заминава   пристига                Влак №     Заминава     пристига 
БВ7621       06:05         10:35                        БВ7620       07:35             12:28
БВ7623       12:45         17:58                        БВ7622       12:25             17:42
ПВ70103     13:55         20:15                        БВ7624       16:25             20:48
БВ7625       16:08         21:13                        КПВ70242   22:34             00:23 
Забележка: Влак 7630, тръгващ от София в 19:10 за Брусарци има 

връзка с влак 70242 за Видин.
Цена на билета: Видин - София - бърз влак, 2-ра класа - 12,60 лв., 

1-ва - 15.80 лв.;
Отиване и връщане (билетът за връщане важи 24 ч.) 
2-ра класа - 22.70 лв., 1-ва - 28.40 лв.;
Пътнически, 2-ра класа - 11.00 лв.; отиване и връщане - 20.20 лв.

Гарсониери и боксониери
ж.к. „Съединение”, 31 кв.м, ет. 2, тухла, лукс, таванска и мазе...36 000 лв.
ж.к. „Строител”, 38 кв.м, ет. 2, панел, след ремонт...20 000 лв.
ж.к. „Панония”, 40 кв.м, ет. 8, панел, с кредит...22 000 лв.
ул. „Дунавска”, 45 кв.м, ет. 2, тухла, лукс, обзаведен...40 000 лв.
двустайни
ж.к. „Панония”, ет.7, панел,отремонтиран....31 000 лв.
ж.к. „Съединение”,  58 кв.м, ет. 2, тухла, супер лукс...35 500 евро
ул. „Антон Страшимиров”, 60 кв.м, ет. 4, тухла, ново строителство...25 000 евро
ж.к. „Гео Милев”, 56 кв.м, ет. 3, панел...30 000 лв.
кв. „Калето”, 78 кв.м, ет. 4, тухла, таванска и мазе...60 000 лв.
ж.к. „Химик”, 56 кв.м, ет. 10/12, тухла, таванска, с кредтит и в брой 1500 лв.
ж.к. „Химик”, 70 кв.м, ет. 3, тухла, с обзавеждане...60 000 лв.
ж.к. „Съединение”, 65 кв.м, ет. 2, тухла, отремонт., таванска, мазе..65 000 лв.
ж.к. „Химик”, ет. 9/10, тухла, отремонтиран, с кредит...58 000 лв.
ж.к. „Химик”, 85 кв.м, ет. 3/4, тухла, ново строителство...55 000 лв.
ж.к. „Ал. Стамболийски”, 60 кв.м, ет. 2, панел...34 500 лв.
Тристайни и четиристайни
ж.к.  „Химик”, 102 кв.м, ет. 4, тухла, две тераси...100 000 лв.
ж.к. „Бонония”, ет. 2/8, панел...46 000 лв.
ж.к. „Химик”, 130 кв.м, ет. 2, тухла, ново строителство, лизинг...46 000 евро
къщи, етажи от къщи и вилни имоти
кв. „Кумбаир”, 70 кв.м, ет. 1, 446 кв.м двор...85 000 лв.
ул. „Владикина”, 90 кв.м, 2 етажа, 0,220 дка, ново строителство...85 000 лв.
ул. „Ильо войвода”, 130 кв.м, ет. 2, тухла, ново стр., 250 кв.м двор..105 000 лв.

ОБЯВА
Община кула на основание чл. 

14, ал. 7 от Закона за общин-
ската собственост, Решение 

№345/21.12.2010 година на ОбС 
– кула и Заповед № Рд-18-

01/04.01.2011 година на кмета на 
община кула

ОБЯВЯВА пУБлиЧен ТЪРГ С 
ЯВнО нАддАВАне

За отдаване под наем на помещение с 
площ 16 кв.м и помещение с площ 12,5 кв.м, 
находящи се на първи, съответно на трети 
етаж на имот – ПОС, АОС №2/28.02.2006 г., а 
именно:

административна сграда на бивше АПК, със-
тояща се от:

- сграда на пет етажа – ЗП 407 кв.м, 
РЗП 1463 кв.м, конструкция масивна, построе-
на 1975 годино, мазе под цялата сграда;

- дворно място с площ 700 кв.м.,
 находящ се в гр. кула, обл. Видин, ул. „Въз-

раждане” № 40, кв. 85, УПИ І, имот пл. №770, 
при граници – улици от всички страни.

1. начална тръжна цена в размер на 90 
лв. (деветдесет лева) за 1 месец.

2. Търгът ще се проведе на 08.02.2011 г. 
от 14:00 часа в заседателната зала на Община 
Кула.

3. Срок, място и цена за закупуване на 
документацията за участие в търга до 17:00 часа 
на 07.02.2011 год. в ЦИУГ при Община Кула сре-
щу сума в размер на 30 (тридесет) лева.

4. депозит за участие в търга – в размер 
на 50 лв. (петдесет лева).

5. Оглед на обекта – всеки работен ден от 
8:00 до 16:00 часа.

допълнителна информация: 0938/ 3 20 20

ОБЯВА
Община кула на основание чл. 

14, ал. 7 от Закона за общин-
ската собственост, Решение 
№297/23.07.2010 година на 

ОбС – кула и Заповед № Рд-18-
03/06.01.2011 година на кмета на 

община кула
ОБЯВЯВА ТЪРГ С 

ЯВнО нАддАВАне
За отдаване под наем на помещение с площ 

28 кв.м, находящо се в имот – ПОС, АОС № 
29/29.03.2006 год., а именно:

административна сграда за кметство в с. Топо-
ловец, община Кула, състояща се от:

- административна сграда за кметство – 
273 кв.м ЗП, намираща се на ІІ етаж, строена 1972 
година;

- мазе – 191 кв.м ЗП;
- дворно място 1130 кв.м
 находящо се в с. Тополовец, общ. Кула, ка.21, 

пл. № 175, при граници: от две страни улици, УПИ 
І – 176, УПИ ХVІІ – 192

1. начална тръжна цена в размер на 30 лв. 
(тридесет лева) за 1 месец.

2. Търгът ще се проведен на 15.02.2011 го-
дина от 14:00 часа в заседателната зала на Община 
Кула.

3. Срок, място и цена за закупуване на  до-
кументация за участие в търга до 17:00 часа на 
14.02.2011 година в ЦИУГ при Община Кула срещу 
сума в размер на 20 лв. (двадесет лева).

4. депозит за участие в търга в размер на 10  
лв. (десет лева).

5. Оглед на обекта – всеки работен ден от 
8:00 до 16:00 часа.

допълнителна информация: 0938/3 20 20

представителство България, тел.: 0876 764 987
набира работници за Чехия

давам петно под наем 
за склад или магазин; 
тел.: 0899 203 325

давам под наем офи-
си, магазини и халета; 
тел.: 0888 622 789

давам под наем поме-
щение 14 кв.м в центъра, 
подходящо за офис, ма-

газин, кантора и др.; тел.: 
0897 908 838

д а в а м  п о д  н а е м 
помещение в идеален 
център за офис; тел.: 
646 560

давам помещения 
под наем; тел.: 0888 622 
789

давам под наем га-
раж, помещението е под-
ходящо и за склад; тел.: 
0893 420 029

ТЪРСи пОд нАеМ  

Спешно търся гар-
сониера под наем; тел.: 
0887 019 188

Търся под наем обза-
ведена гарсониера; тел.: 
0895 825 879

РАЗни пРОдАЖБи 

продавам  спешно 
пиано; тел.: 644 529; 0888 
933 236 

продавам сух дървен 
материал – орех; тел.: 
09319/35 11, 0898 718 
709

продавам газов ре-
волвер (от Италия) с па-
трони и ракети,;  тел.: 
0884 611 578 

п р од а ва м  ва к у ум 
помпи за 100 крави – пъ-
лен комплект; тел.: 0893 
741 400

п р од а ва м  г ум е н а 
лодка – 150 лв.; тел.: 
0884 611 578

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

продавам запазени 
два фотьойла – 100 лв., 
две разтегателни маси 
(трапезна и холна) – 80 и 
50 лв.; тел.: 606 831, 0897 
043 252

продавам климатик, 
тенис маса, ел. мотори, 
лозарски колове; тел.: 
0887 462 136

продава тръбна ме-
бел – сепаре, столове 
и маси, професионална 

кафе машина с две гнез-
да; тел.: 0884 927 063

ТЪРСи, кУпУВА

купувам пластмасо-
ва рибарска лодка; тел.: 
0884 558 503

Търся да закупя кан-
тар до 100 кг; тел.: 0889 
334 449 

РАБОТА

Търся жена за работа 
с компютърни умения и 
шофьорска книжка; тел.: 
0878 626 291

Търсим спешно пла-
сьори на вестници; тел.: 
606 347

Фирма търси шофьор; 
тел.: 600 518

Търся работа за гле-
дане на възрастни хора 
и деца, за почистване на 
офиси, домове и апар-
таменти; тел.: 0896 643 
277

Обра зована  жена 
търси работа – гледане 
на болен,  чистене на 
офиси, домове, гледа-
не на деца; тел.: 0893 
921 445

УСлУГи 

предлагам редовно 
и дистанционно обуче-
ние по английски език 
по програма; тел.: 0878 
590 774

евтини компютърни 
курсове, европейски сер-
тификати, обучение с ва-
учери; тел.: 600 381, 0882 
886 305, ecet-vidin.info

Възстановителен 
и лечебен масаж; тел.: 
0899 203 325

превоз на товари до 
2 тона в цялата страна 

на най-ниски цени; тел.: 
0898 622 122

изграждане и монтаж 
на промишлени и жи -
лищни ел. инсталации, 
достъпни цени; тел.: 0899 
203 325

Топлоизолация, ал-
пинист; 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

Шпакловка, постно 
и блажно боядисване, 
фаянс, теракот - цени 
достъпни;  тел . :  0882 
406 658

АВТОМОБили

продавам/Заменям 
Мерцедес С 220 CDI, 
2001 г., за гарсониера с 
доплащане; тел.: 0898 
718 710

продавам Фолксва-
ген Пасат – комби; тел.: 
0888 622 789

продавам Рено Лагу-
на в перфектно състоя-
ние; тел.: 0886 472 397

продавам Фолксваген 
LT - 1500 лв.; тел.: 0895 
194 404, 0876 502 343

купувам автомобил 
до 700 лв.; тел.: 0892 
017 955

СелСкОСТОпАнСкА 
ТеХникА

продавам трактор 
ДТ-75-В, булдозер с дъс-
ка и палметен плуг и 
косачка BCS; тел.: 0889 
207 517

продавам дискова 
брана 3 м; тел.:  0896 
701 791
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Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав в края на сед-
мицата бе 610 см., понижение 
с 14 см.

При км 833,60 - Ново село 
-  552  см., понижение с 16 см.

Температурата на водата – 1,4°C.

Днес ще бъде облачно. 
Максималните температури 
ще бъдат до 6°, минимални-
те – около -1°С. Скоростта на 
вятъра е 1 до 2 м/сек., слън-
цето изгрява в 08:02 ч. и за-
лязва в 17:11 ч. 

Във вторник ще бъде 
облачно, в сряда ще има слаби превалявания от 
мокър сняг. Максималните температури ще бъдат 
между 1 и 3°, минималните – между -1° и 0°С.  

Роботи-аватари може да 
заменят хората съвсем скоро

По ръцете ще го познаеш

Срещат се двама 
познати бизнесмени:

- Плати ли данъци-
те?

- Да, платих ги.
- И сега как си, спо-

койно ли ти е?
- Не.
- Защо??
- Сега пък обясня-

вам на данъчните, от-
къде съм взел толкова 
пари, че да платя...

Преди празниците 
предупредиха, че всеки 
който закъснее за ра-
бота на 3-ти януари, ще 
бъде глобен. Закъснях 
половин час, но се ока-
за, че няма кой да ме 
глоби.

J J J
Попитали радио 

Ереван:
Защо министър Дян-

ков е толкова сигурен, 
че кризата ще приключи 
в края на 2012 година? 

Радиото отговори-
ло:

- Направил е справ-
ка в календара на маи-
те.
J J J
Отива пияница на 

лекар:
- Докторе, помогни, 

много лошо виждам!
След прегледа:
- Такаааа, положение-

то е сложно, ще трябва да 
спрете да пиете или ще ос-
лепеете!

- Ееееех, горките ми 
очички, ще остана без тях!

Овен Мнозина от родените под 
този зодиакален знак ще имат добри фи-
нансови възможности благодарение на кон-
кретни свои действия, осъществени през 

изминалите месеци. Напълно възможно е да сте 
ангажирани със задачи, които са ви чужди като ма-
терия, но това не означава, че няма да се справите. 

Телец Не закъснявайте с пре-
махването на някои свои финансови задъл-
жения, независимо дали са към държавни 
или към частни институции. Вероятно уси-

лията ви в тази насока може да не дадат светкавич-
ни положителни резултати, но със сигурност ще ви 
осигурят стабилност в материално отношение. 

Близнаци Повече от задължително е 
да прогнозирате някои събития в професи-
оналната сфера, тъй като това ще ви даде 
възможност да сте готови да реагирате на 

предизвикателства. Използвайте възможно най-
подходящо добрата си способност да анализирате, 
без да попадате в плен на страсти и емоции.

Рак  Оставете рискованите на-
чинания за някой по-благоприятен период. 
Стремете се към стриктна организация на 
текущите си отговорности в службата и в 

дома. Преживените разочарования в личен план 
могат да ви направят горчиви и с лошо настроение, 
което да се отрази и на отношенията ви. 

лъв  Сами увеличавайте шан-
совете си за отлична реализация на ра-
ботното място. Допускането на евентуални 
закъснения за срещи е нежелателно, за да 

не се лишите от възможността да научите интерес-
ни новини относно професионалните си интереси. 
Склонни сте да откривате лесно чуждите грешки.

дева  Не се страхувайте да екс-
периментирате в умерени граници. Жела-
телно е да действате самостоятелно, дори 
и за момента да не се чувствате достатъч-

но уверени в знанията и професионалния си опит. 
Напълно възможно е мнозина от вас да пожертват 
емоционалния си живот за сметка на работата. 

Везни Не пропускайте новите 
шансове, предоставени ви в професионал-
ната сфера. Насочете се към по-практичните 
цели в живота си и можете да сте сигурни, че 

всеки ваш проект ще завърши благополучно според 
очакванията ви. Пазете се от нервното напрежение, 
тъй като то ще ви попречи.

Скорпион Ще разполагате с доста-
тъчно причини, за да направите всичко по 
силите си за постигането на материална 
стабилност. Планирайте предстоящо пъту-

ване, като премахнете и най-малката вероятност от 
неприятности в последния момент. Не поставяйте 
ограничения и не се опитвайте да се налагате.

Стрелец Мнозина от вас могат да 
постигнат увеличение на финансовите си 
постъпления, което ще подобри и стила им 

на живот. Опитайте се да се отзовавате навреме на 
зова за помощ, поискана от близък, роднина, при-
ятел или интимната половинка. Ще е хубаво, ако 
залагате по-често на движението. 

козирог Благоприятна за вас ще е 
все още всякакъв вид публична изява, което 
означава, че тези от вас, които се занимават 

с някакъв вид творческа дейност, ще се радват на 
отлична популярност и завидни финансови постъ-
пления. Ще успеете да превърнете мечтаното в ре-
алност.

Водолей Ако работите сериозно и 
при добра организация, няма от какво да се 
страхувате. Ще имате потребност от активно 

общуване с интимната половинка и с близкото об-
кръжение на работното си място. Като че ли споде-
лянето ще е част от възможностите ви да достигате 
до истини, които да използвате.

Риби  За мнозина е задължител-
но да се опитат да доразвият своята интуи-
ция, защото тя ще им е в помощ и в бъдеще. 
Повече от задължително е да изградите за 

себе си много точна и ясна ценностна система, ко-
ято ще ви помогне да се ориентирате добре в про-
фесионалната сфера. 

Тази година може да 
бъде годината, когато ще 
спрем да ходим на рабо-
та и ще изпращаме своя 
дистанционно управля-
ван робота-аватар. Наис-
тина, защо да ходим на 
работа в пиковите часове, 
когато можем да си стоим 
вкъщи и да изпращаме 
робот с дистанционно уп-
равление? Фирми в САЩ 
и Япония  вече продават 
роботи-аватари, които 
позволяват да сме на 
две места едновременно. 
Така, 2011 година може 
да бъде годината, когато 
много от нас може да ся-
дат на масата с електро-
нен колега.

К а л и ф о р н и й с к ата 
компания Willow Garage 

разработва т. нар. "робот 
за телеприсъствие", наре-
чен Texai, а Anybots, също 
от Калифорния, наскоро 
създаде офисния робот 
QB. QB прилича на мал-
ка платформа с глава на 
робот на върха. Той може 
да се движи със скорост 
от 6 километра в час, а 
с помощта на лазерния 

скенер избягва книгите и 
други предмети в офиса. 
Може да се управлява 
през уеб браузър от всяка 
точка на света, а вграде-
ната в очите камера поз-
волява да се разглежда 
околната обстановка, как-
то и колегите. Малък LCD 
екран на главата пък дава 
възможност на колегите 

да ви видят.
Естествено, ако има-

те намерение само да 
говорите с хора в други 
офиси, можете да из-
ползвате система за ви-
деоконферентна връзка, 
а не робот, който струва 
15 000 долара. Роботите 
обаче имат значително 
предимство - вие може 
да се движите почти тол-
кова, колкото обикновено, 
коментира Тревър Блеку-
ел от Anybots. "Ако има-
те много хора, които са 
свикнали да разговарят 
с вас на четири очи, ще 
бъде малко неудобно да 
кажете: "Вече всички раз-
говори ще са в залата за 
видеоконференции".

Човек с отпус-
нати ръце, които 
се движат напред-
назад, докато той 
върви, е със силен 
характер, но има 
голяма нужда от 
подкрепа, защото 
емоциите му тряб-
ва да се контроли-
рат от някого.

Който развя-
ва ръцете си във 
въздуха, все едно 
са криле, но в съ-
щото време се оп-
итва да не докос-
не нищо, страда 
от параноя. Той 
винаги подозира 
всички в нещо, кое-
то кроят срещу него.

Когато някой върти 
постоянно в ръцете си 
нещо, той най-вероят-
но е много развълнуван  
нещо. Колкото по-неа-
декватни и отсечени са 

движенията му, толко-
ва по-притеснен е той 
всъщност.

Човек, който често 
държи дланите си пох-
лупени надолу, има тъм-
ни страни на характера 
си. Напълно е възможно 

той да е голям 
лъжец и често 
да изопачава 
истината.

Който леко 
присвива пръ-
стите си и ходи 
с неестествено 
висящи надолу 
ръце, е твърде 
педантичен, но 
много благона-
дежден. Това е 
човек, на когото 
можете да раз-
читате.

Човек, който 
почти напълно 
разкрива дла-
ните си през 

цялото време, а 
ръцете му се мотаят на-
пред-назад, е доверчив, 
но доста бавен в разми-
слите си.

Силно стиснатите 
юмруци и ръце, които са 
като залепени отстрани 

на тялото, издават, че 
собственикът им обича 
да се заяжда и е доста 
придирчив.

Ръцете, които са 
стиснати отпред, изда-
ват спокоен човек с ми-
рен темперамент. Така-
ва личност никога няма 
да ви създаде проблеми, 
защото с цената на всич-
ко избягва препирните.

Когато видите човек, 
който потърква ръцете 
си една в друга с такива 
движения, все едно ги 
мие, това означава, че 
никога не можете да раз-
читате на него.

Човек, който посто-
янно държи ръцете си 
зад гърба и ги стиска 
през цялото време, е 
много предпазлив и не-
решителен. Ако искате 
да сключите сделка с 
него, това ще отнеме 
цяла вечност. 

J J J


