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Два паяка в кабинета на премиера Бойко 
Борисов си говорят:

- Абе, какво стана с шефа, вече 10 дена го 
няма, взех да се притеснявам - казал едини-
ят.

- Не се притеснявай - казал другият - си-
гурно обяснява на поредната тълпа журна-
листи колко много работа е свършил.

Но понеже в кабинета на премиера (както 
и в кабинета на всеки уважаващ себе си ми-
нистър) имало СРС-та ... след два дни била 
уволнена чистачката, поради „несправяне с 
работата".

Се-ре-се-тата – в услуга 
на кокошкарите:

- Трета камера в левия 
участък на курника 

показва, че 
червената кокошка 

се кани да снесе. 
Не зяпай, а 

провери от кой 
петел е оплодено 

яйцето!

Демографският срив или 
наближаващите избори 

интересуват Видов?

Прокуратурата нищи кметовете 
на Видин и Белоградчик!

От добре осведомени източни-
ци в. „НИЕ” научи, че в първите дни 
на тази година е започната про-
курорска проверка  на видинския 
кмет Румен Видов. Разследването 
е разпоредено от София във връз-
ка с поредицата журналистически 
разследвания на нашия вестник.

От източник от полици-
ята, пожелал анонимност, 
се разбра и че е приклю-

чила една от проверките 
на кмета на Белоградчик 
Емил Цанков. Тя бе об-

разувана от Видинската 
окръжна прокуратура във 
връзка с публикувани във 
в. „НИЕ” журналистически 
разкрития за огромни зло-
употреби при ремонти на 
черкви в белоградчишки 
села. Проверката е устано-
вила безспорни надписва-
ния на вложени строител-
ни материали и дейности 
за около четвърт милион 
лева. Но проверяващите 
накрая редуцирали сумата 

до около 130 хиляди. Спо-
ред някои за това решение 
е допринесло влиянието 
на съпругата на кмета, ко-
ято е окръжен следовател. 
Полицай обаче обясни, че 
и тази сума е в достатъчно 
големи размери за сериоз-
но наказание, а „изчисте-
ните” суми са за дейности, 
по които адвокатите на об-
винените може да имат ня-
какви претенции. Такъв ар-
гумент обаче е поредната 
проява и самопризнание 
за собствената слабост на 
разследващите органи.

Като главен обвиняем 
от страна на Белоград-
чишка община се очаква 
да бъде привлечен тех-
ническият ръководител, 
който е подписал всички 
приемателни документи. 
Юристи обаче смятат, че 
и кметът Цанков трябва 
да попадне под ударите 
на закона, защото е до-
пуснал безстопанственост, 
както и че с действията и 
бездействията си е напра-
вил така, че някои лица да 
бъдат облагодетелствани 
по незаконен начин. Сред 
доказателствата е фактът, 
че кметът не е наказал 
дисциплинарно техниче-
ския ръководител, въпреки 
че много добре е знаел за 
надписването на строител-
но-монтажните дейности.

„1500 души емигрират всяка годи-
на от Видин. те се насочват към 
големите градове в страната или 
чужбина”, бе цитиран кмета Ви-

дов от радио “Фокус” преди дни.

Този факт, разбира 
се, не би учудил никой 
във Видин. Защото ние, 
които се смятаме за ви-
динлии, намаляваме 
прогресивно. Топим се 
не защото не обичаме 
родния си град, не защо-
то не милеем за него, не 
и просто защото всеки от 
нас гласно или негласно 
си мечтае да живее в 
по-саглам град и в по-
свястна държава. А за-
щото сме направо нати-
ряни да бягаме надалеч 
от Видин, който много 
обичаме, но всички виж-
даме, как той запада и 
то невъзвратимо. 

В с ъ щ н о с т , 
кому е нужно да 
трови дните си 
тук?

Особено сега, точно 
времето, в което Видин-
ска община е управля-
вана от човека, стигнал 
до този определено тра-
урен за града ни извод. 
Защото в последните 
години наистина Видин 
си стана град достоен за 
емигриране – и от стра-
на на жителите му, и от 
страна на бизнеса. 

Без асфалтирани 
улици; без промишле-
ност; безинвестицион-
ност, безпрекъсвано 
натрупване на дългове; 
безориентирана соци-
ална, икономическа и 
какъвто и да е тип по-
литика за развитието на 
града; безобразна без-
работица; общо взето 
всичко – без. Това е Ви-
дин днес! Така че никой 
не се учудва на някакви 
си числа на избягалите 
от тук. 

Учудващ, по-ско-
ро будещ изумление е 
самият акт на изрича-
нето на тези трагични 
за всички нас числа от 
човека, който само пре-
ди около три години и 
половина, като току що 
избран кмет, обеща про-
мяна като рече казвайки: 
„Младите хора не жела-
ят да ходят в чужбина, 
за да си изкарват хляба, 
те биха желали да оста-
нат тук”. 

Днес предизборните 
му обещания от 2007 г. 
(годината, в която реди-

Намесата на човешка ръка в производството на хляба на „Зърнени хра-
ни - Видин 99” АД е сведена до минимум. 

„Зърнени храни - Видин 99” няма да вдига цената 
на хляба до края на януари 

това заяви за в. 
„НИе” Сашо Стой-
ков, управителя 
на най-големия 
хлебопроизво-

дител в региона 
- „Зърнени храни - 

Видин 99” АД:

„НИЕ”: Г-н Стойков, 
още в първите работ-
ни дни на 2011 година 
отново се заговори за 
скок в цената на хляба 
до средата на януари. 
Какво ще се случи във 
Видин, на фона на по-
редната масова „исте-
рия” за поскъпването 

т.
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ца видинлии се поздра-
виха, не толкова с вли-
зането ни в ЕС, колкото 
с избора на новия кмет; 
годината, в която решиха, 
че с Видов идва надеж-
дата за бъдещето на Ви-
дин) звучат, продължават 
да звучат точно и само 
като натурални  предиз-
борни обещания. Такива, 
на които българинът, а и 
видинлията отдавна им е 
свикнал. Обещания, кои-
то се изричат по време на 
кампания, а след това се 
оказват или неизпълними, 
или обещалият ги бързо 
забравя писаните му от 
разни пи-ар-и слова. 

И по тази причина, 
след като един от приори-
тетите на Видов бе имен-
но той да стори всичко, 
та младите хора да ос-

танат тук, е, меко казано, 
изумително към днешна 
дата точно той да говори 
за демографски срив. Ако 
не заради видинлии, поне 
заради повярвалите му, 
които през ноември 2007 
година си пускаха по чато-
вете: „Видинчани, честит 
ни нов кмет!”. Заради оне-
зи, които имаха вярата, че 
Видин ще разцъфти; че в 
общината ще се изгради 
екип от експерти, които 
ще разработват проекти; 
че Видин ще стане досто-
ен град за инвеститори; че 
средата тук ще се подобри 
в името на бизнеса; че ще 
има работа. Днес, можем 
да „благодарим” на Ви-
дов единствено и само за 
това, че спретна детските 
градини. Спретна ги така, 
че останаха без парно в 
началото на 2011-та.

А може би днес де-
мографският срив ин-

тересува кмета Видов, 
точно защото идва време 
за нови избори и той е с 
нездравата амбиция да 
бъде преизбран. За това 
и кметската администра-
ция е запретнала ръкави 
да изготвя „справка за 
икономическата и демо-
графската картина на Ви-
динската община”, с която 
щяло да бъде запознато 
правителството. 

Чудесно! Значи Видов 
пак няма да върши нищо, 
а иска да прехвърли мест-
ното самоуправление на 
кабинета, та премиер-
ът пак да го назначи за 
кмет. Но след като той се 
е съсетил да представя 
жалкото видинско обез-
людяване, ние трябва ли 
да тръпнем в очакваме да 
сподели и какво се случ-
ва с асфалтирането на 
улиците и с подземните 
комуникации, което е не-

избежен елемент от до-
брата за бизнеса среда? 
Лъжем ли се, или не, но 
дали той не беше същият 
онзи кандидат-кмет, който 
през онази година, в коя-
то влязохме в Европа, бе 
заявил в свое интервю 
(което дори и днес стои в 
интернет и буди сълзли-
ви помисли): „Бизнесът 
инвестира там, където 
има добър бизнес климат. 
Ако местната власт не му 
оказва съдействие, бави 
административните про-
цедури, не предоставя не-
обходимата статистическа 
информация, не предпри-
ема нищо за подобрява-
не на инфраструктурата 
– то инвеститорите оти-
ват там, където ще ги по-
срещнат по-добре. В този 
смисъл, аз познавам от-
лично проблемите и нуж-
дите на бизнеса и моето 
намерение е радикално 

да променя отношение-
то към него, защото при-
вличането на инвестиции 
означава работни места, 
данъци, повече средства 
в местната икономика и 
в крайна сметка е един-
ственият начин за спира-
не на обезлюдяването на 
Видин и за връщане на 
самочувствието на жите-
лите му”.

Добре звучи намере-
нието, нали? Но жалко! 

А жалко е и когато за 
пореден път трябва да 
сложим знак за равенство 
на израза „предизборни 

обещания” и „нереализи-
рани намерения”. Жалко 
за онези, които си рекоха 
„Честито ни Видов!”, за-
щото само слушаха, а не 
гледаха кой говори. Жал-
ко, че от три години насам 
младите хора все повече 
жадуват да се махнат в 
чужбина, за да си изкар-
ват хляба. Жалко, че Ви-
дин е съвсем пропаднал.               
.     Жалко за всички ви-
динлии!

Само Видов не е за 
жалене. Но той не е ви-
динлия!

еМИЛИЯ Георгиева

Когато човек мисли хубаво, то му се случва

Демографският срив или наближаващите избори интересуват Видов?

Това казва пред в. 
„НИЕ” Владимир Тошев, 
с когото говорим за ра-
ботата му като народен 
представител. Пита-
ме го и за кметовете на 
ГЕРБ, за които той каз-
ва: „Ще бъда искрен пред 
хората. Където трябва, 
ще се извинявам, там, къ-
дето трябва, ще си при-
знавам грешките, там, 
където трябва, ще давам 
и похвали.

„НИЕ”: Господин 
Тошев, Вие с г-жа Лю-
бомила Станиславова 
удържахте на думата 
си да бъдете депутати 
от Видин и да бъдете 
сред избирателите си 
всяка събота и неде-
ля, когато е възможно, 
разбира се. А не само е 
похвално, но е и знак на 
култура това, че всяка 
седмица посещавате 
детски градини, домо-
ве, училища, изнасяте 
открити уроци, прави-
те непрекъснато даре-
ния. Такова нещо през 
годините въобще не се 
е видяло. Същевремен-
но традиционно имате 
и приемни дни. За какво 
хората се обръщат към 
вас? Каква е оценката 
на гражданството, коя-
то виждате за своята 
работа? 

Вл. тошев: Нескромно 
е, не е удобно аз самият да 
давам оценка на себе си. 
Но фактите ще изложа. От 
двайсет години, откакто Ви-
дин има по 4 представите-
ли в Народното събрание, 
ние с г-жа Станиславова 
сме първите, които имаме 
приемни дни не само във 
Видин. От миналата про-
лет имаме приемни и във 
всяка община от Видинска 
област. Там имаме служи-
тели, които работят,  при-
емат хората, организират 
ни срещи с тях – ние всеки 
понеделник сутрин имаме 

приемно време във Видин 
и след обяд в някои от об-
щините. Подчертавам, сре-
щаме се с хората, не с гер-
баджиите – ние не правим 
партийни събрания, ние 
се срещаме с гражданите. 
Пак повтарям – във всяка 
община имаме такива нае-
ти помещения. 

Направили сме наис-
тина дарения почти нався-
къде. Последното бе в са-
мото навечерие на Новата 
година, когато в една дет-
ска градина в община Чу-
прене раздадохме над 100 
чифта маратонки на по-го-
лемите деца, а по-малки-
те обзаведохме с играчки. 
Същия ден в един пенсио-
нерски клуб в Белоградчик 
дарихме телевизор. Хора-
та бяха ни помолили да им 
се ремонтира старият, но 
ние преценихме, че няма 
смисъл да правим такива 
кръпки и ще им подарим 
нов телевизор. Даряваме 
книги – на много читалища 
сме дарили книги от лични-
те си фондове. 

По-същественото е, 
че  не делим общините и 
кметовете им на „от ГЕРБ” 
и „не от ГЕРБ”. Помагаме 
на всички – аз пак ще го 
кажа за вашите читатели, 
първият кмет, на който съм 
помогнал, е на Макреш. За 
едно училище на 15 август 
по-миналата година, на ко-
ето беше започнат ремонт 
на покрива, но в послед-
ствие парите са спрени и 
нямаше как да стартира 
учебната година. Обади ми 
се кметът, помогнахме му. 
Опитваме се да работим с 
всички хора. 

Задавате ми въпрос за 
какво се обръщат към нас. 
За мое съжаление, за моя 
болка, за моя мъка повече-
то хора, с които се среща-
ме  в над 50% от случаите 
идват с лични молби. Или 
за работа, или за лечение, 
или за жилище. Опитваме 

се да помогнем, но ясно е 
на читателите Ви, че ние 
не сме работодатели. И 
все пак помогнали сме на 
доста хора. Това са все не-
познати хора - роднините 
ни не идват в приемното 
ни време, аз на един мой 
роднина не съм помогнал, 
защото считам, че ако се 
наложи, ще му помогна 
като на нуждаещ се човек, 
а не като на близък. 

Но болката ми е, че не 
винаги успяваме, не че не 
получаваме съдействие 
-просто тежко е положе-
нието. Хубавото е и съм 
удовлетворен, че една го-
ляма част от тези хора, ко-
ито ние приемаме и тук, и 
в другите общини, идват с 
гражданското съзнание да 
помогнат на институции, за 
да работят по-добре – така 
беше и за градушките, така 
беше и за горските стопан-
ства, така беше за социал-
ните домове. И аз мога да 
Ви дам конкретен  пример, 
когато по сигнали на хора-
та ние спряхме незаконна 
сеч на гори. Спряхме неза-
конна сеч с помощта на от-
говорните органи. Проме-
нихме предназначението 
на социални сгради – хора-
та казаха тук е  планирано, 
изградено,  ремонтирано 
да бъде изнесено жилище 
за възрастни хора, но по-
добре е да бъде за деца. И 
направихме това. 

Подкрепили сме раз-
лични групи – идвали са 
хора тук от ансамбли, от 
състави за финансова по-
мощ. Подкрепили сме ги 
да отидат на фестивали и 
те там печелеха награди. 
Например съставът от Ви-
нарово - аз не ги познавам 
тези хора. Дойдоха: „Няма-
ме пари за път”. Организи-
рахме отиването им в Же-
равна – те спечелиха приз. 
В Белоградчик един човек, 
ваш колега, направил 2 чу-
десни филма, но нямаше 

с какво да отиде да ги по-
каже човекът – ние му пла-
тихме пътя, платихме му 
таксите за участие. И той 
спечели от двата предста-
вени филма две награди. 

Така че това за мен е 
лично удовлетворение. 

Аз за това със смесени 
чувства изпратих старата и 
посрещнах новата година, 
защото не съм доволен – 
посоката я спазваме, не 
съм доволен от скоростта, 
с която се движим в тази 
посока. Надявам се през 
2011 година да ускорим 
нещата и съм обнадежден 
от това, че, дай, Боже, хо-
рата да ни разбират и да 
ни подкрепят. Защото сме 
искрени, защото сме малко 
по-различни или напълно 
различни от предишните и 
работим за хората. Наис-
тина е така. 

Аз съм казал – кол-
кото богат или беден съм 
влязъл в този парламент, 
сигурно по-беден ще изля-
за, защото пътувам с лич-
ната си кола, харча лични 
средства и лишавам се-
мейството си - майка ми, 
съпругата и децата ми - от 
моето присъствие. Хванал 
съм се на хорото, а и не 
ме е страх от мечки - знам, 
че в „гората” може и „меч-
ки” да се срещат. Ще про-
дължавам да работя, така 
че видинчани да виждат в 
мен един техен наистина 
представител, който непо-
пулистки се грижи за тях.

„НИЕ”: Като доказа-
телство за това, което 
казвате, е фактът, че 
сте отслабнали, а мно-
го  малко хора излизат 
от властта по-слаби, 
почти всички излизат с 
натрупани килограми.

Вл. тошев: Аз се рад-
вам, че съм отслабнал, но 
за съжаление работата 
в Народното събрание, 
тогава, когато се върши 
съвестно, се оказа доста 

по-различна от това, което 
много хора си представят. 
Там ние работим минимум 
по 6, 7 часа в зала. Непре-
къснато сме в комисии – аз 
съм в 2 комисии - Европей-
ската и Външната и съм 
председател на подкоми-
сия за контрол на специал-
ните служби. Аз съм и един 
от активните изказващи се, 
предлагащи нови поправки 
и нови закони. Аз съм един 
от вносителите на Избор-
ния кодекс и съм един от 
основните вносители на 
поправките между първо 
и второ четене – това не е 
лека работа. Купища доку-
менти. Но аз мисля, че ви-
динчани, които се срещат с 
мен, не са ме видели умо-
рен, отегчен, ядосан, те ме 
виждат този, който трябва 
да бъда, който и нагодина, 
и по-нагодина, дай, Боже, и 
по-нататък ще работя с тях 
заедно. Защото съм човек, 
който за всеки лично се 
ангажирам и лично го раз-
бирам, без да се притесня-
вам хората с това, че съм 
много ангажиран и много 
изморен – това не е техен 
проблем, това си е мой 
проблем. Надявам се да го 
решавам успешно. 

И накрая пожелавам 
на всички кураж, малко по-
вече да си вярваме. Това 
ни е дефицит на българите 
- вярата в себе си, в това, 
което имаме. Желая малко 
повече да гледаме хубави-
те неща, малко по-ведро 
да мислим, защото човек, 
когато мисли хубаво, то 
му се случва. И най-ва-
жното, с което винаги съм 
завършвал, да сме заедно, 
да сме единни! Всеки за 
себе си нищо няма да по-
стигне – заедно, дори и в 
трудни условия, ще напра-
вим много! 

„НИЕ”: Последен въ-
прос, господин Тошев: 
2011-та е изборна годи-
на. Като председател 

на организацията на 
ГЕРБ в областта каква 
оценка давате на двама-
та кметове, които са 
от ГЕРБ, тези на Видин 
– Видов, и Белоградчик 
- Цанков? Ще бъдат ли 
предложени отново за 
следващ мандат?

Вл. тошев: Аз, разби-
раемо, няма да бъда много 
конкретен. Още е рано. Ми-
сля, че хората преценяват, 
виждат. Аз съм съгласен 
с тяхната оценка. Кои ще 
бъдат нашите кандидати и 
за общините, и за населе-
ните места, където ще се 
избират кметове, тепърва 
ще се решава. Ние имаме 
изградени структури във 
всички общини. Аз изклю-
чително много разчитам на 
тях. Обсъждаме ги нещата 
и, дай, Боже, този път слу-
чайни хора да не успеят да 
се промъкнат и като кан-
дидати за кметове, и като 
кандидати за общински 
съветници. Ще отсяваме. 
Говорим си по тези въ-
проси. Надявам се хората 
да преценят правилно, а 
аз наесен, когато се на-
ложи, във всяко населено 
място, във всяко квартал-
че, на всяко събрание ще 
бъда открит с тях, ще бъда 
честен. Тогава ще бъда и 
конкретен – сега е рано. 
Но ще бъда конкретен с 
хората и искрен, защото те 
го заслужават. Там, където 
трябва, ще се извинявам, 
там, където трябва, ще си 
признавам грешките, там, 
където трябва, ще давам и 
похвали.
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Ивановден в Старопатица

на насъщния, и по точ-
но какво ще се случи с 
хляба, който „Зърнени 
храни - Видин 99” АД 
предлага на видинлии?

Стойков: Мога да 
кажа много точно и ка-
тегорично, че до края 
на януари, независимо 
от ситуациите, които се 
получават на пазара, не-
зависимо от промени, ко-
рекции в цените, няма да 
има промяна в цената на 
всички видове хляб, както 
и на останалите продукти, 
които се произвеждат от 
„Зърнени храни - Видин 
99” АД.  

„НИЕ”:  Колко вида 
хляб произвеждате и 
има ли спад в продаж-
бите на продукцията 
ви този сезон? 

Стойков: Произвеж-
даме над 15 вида хляб, 
а общо продуктите ни са 
над 40.

В този сезон спад на 
продажбите е нормален, 
само заради това, че об-
служваме и населени 
места, които са извън Ви-
динска община и за които 
е нормално през зимата 
да има спад на самото по-
требление. 

Има и друг фактор, 
който влияе. Сега отчита-
ме и спада на живеещите 
хора в областта. 

„НИЕ”:  Отваряне-
то на магазините от 
големите търговски 
вериги не се ли отразя-
ва също?

Стойков: Не, това не 
е повлияло на бройката на 
реализираната ни продук-
ция. „Зърнени храни” пое 
ангажимент към видински-
те фирми и търговци, че 
ще зареждаме приоритет-
но само тях. Смятаме, че 
производството на хляб е 
регионален бизнес. И тъй 
като нашият хляб е един 
от най-търсените, ние ис-
каме да подкрепим мест-
ните търговци в работата 
им. Според мен дори и 
ако не бяха открити голе-
мите магазини във Видин, 
стоките щяха да достигнат 
същата по-ниска цена.  

„НИЕ”:  Повлия ли 
кризата на работата в 
„Зърнени храни - Видин 
99” АД през изминала-
та година? 

Стойков: Засега 2010 

година е с най-
ниската пе-
чалба, откакто 
е заработил 
хлебозаводът 
ни и причини-
те за това са 
две. Едната 
е нелоялната 
конкуренция, 
която се съз-
даде, а дру-
гата е точно 
кризата. Тя 
оказа своето 
влияние не 
само в свето-
вен мащаб, но 

и в България, и частично 
дори по-силно във Видин. 

За мен обаче е важно, 
че въпреки всичко това 
фирма „Зърнени храни - 
Видин 99” АД няма нито 
един съкратен работник 
през 2010 година. Запаз-
вайки човешкия ресурс, 
запазвайки заплати (за-
щото нямаме понижаване 
на заплатите, въпреки, че 
имаме поне малко свива-
не на производството, ко-
ето е логично при намаля-
ването на хората в града) 
ние решихме да запазим 
социалната политика във 
фирмата. Всичко това 
правим с надеждата, че 
ще можем да продължим 
да се развиваме в бъде-
ще. 

За нас са определящи 
първите три месеца на 
2011 година. Тези месеци 
и ще определят мерките, 
които ще предприемем, 
за да бъдем успешни, за 
да  нямаме намаляване 
на работната заплата или 
пък на състава на фирма-
та. 

„НИЕ”:  Да се върнем 
към хляба на видинлии, 
който произвеждате. 
Вие казвате, че няма 
да увеличите цената 
му до края на януари, 
каквито и промени да 
има в цените на пазара. 
Това означава, че сте 
подготвени, т.е. има-
те достатъчен ресурс, 
щом можете да си го 
позволите?    

Стойков: Искам да 
подчертая, че фирма 
„Зърнени храни - Видин 
99” АД  разполага с дос-
татъчен зърнен ресурс до 
края на тази стопанска го-
дина, т.е. до нова реколта. 
Говоря за ресурс необхо-
дим, за да произвеждаме 
брашна, с които да под-
държаме нашето произ-
водството на хляб, но без 
да продаваме брашна. 

Но ние не можем да 
спрем работата на мелни-
цата, защото тя, работей-
ки само за хлебозавода, 
ще трябва да бъде с на-
мален състав, ще тряб-
ва да бъде само с една 
смяна. Т.е. ние ще трябва 
да купуваме зърно, за да 
работим и за наши коле-
ги, на които предлагаме 
брашна. Оттук нататък 
нещата могат да се про-
менят. Често ми задават 

„Зърнени храни - Видин 99” няма да вдига цената на хляба до края на януари 

Сашо Стойков

Хлябът на най-големия във Видинско произ-
водител се предлага на пазара обвит в по-скъпо-
то, но и с високо качество италианско фолио.

въпроса защо ще се про-
мени цената на хляба, 
след като имаме зърно. 
Добре, ние няма да про-
меняме цената на хляба, 
но, за да можем да пориз-
веждаме брашно за паза-
ра ще ни трябва допъл-
нителен зърнен ресурс, 
цената на който се качва 
по пазарния механизъм, 
качва се и себестойността 
на брашното – и за нас, и 
за колегите.

Ако ние задържим 
цената или спрем да про-
извеждаме брашно за 
пазара, то след месец и 
половина във Видин ще 
имаме повече безработ-
ни, нещата ще станат се-
риозни. Трябва да бъдем 
внимателни. В определе-
ни сектори конкуренцията 
не трябва да бъде дива, 
а трябва да бъде много 
лоялна и много точна. За-
щото ако в един град има 
минимална цена 70 ст., а 
всички продават на 1.00 
лв., то можем да кажем, 
че има договорка. Но ко-
гато влиза друг, който про-
дава на 50 ст. и се гордее, 
че подбива цената... 

Ами само едни плико-
ве за хляб са 6 ст., за 700 
грама хляб само брашно-
то е 36 ст. Само до тук са 
42 стотинки. Ами запла-
ти, ами електроенергия, 
транспорт, помощен пер-
сонал, администартивни 
услуги, данъци, аморти-
зации, осигуровки на ра-
ботници. С лишението от 
какво може да се форми-
ра такава цена, кой може 
да каже? Дали от ниски 
заплати, дали от брашно 
с изкривени качества? 

„НИЕ”: Това нами-
рисва на популярните 
днес магазините със 

супер евтините, но не-
качествени стоки? 

Стойков: Можем да 
правим хляб на много ни-
ски цени, но това ще на-
мирисва на пародия на 
хляб. 

„НИЕ”: Какво ще ка-
жете на видинчани?

Стойков: Когато оти-
дат на пазар, не бива 
да правят компромис с 
качеството. Разбира се, 
не всичко най-скъпо е и 
най-хубаво, но и не всич-
ко най-евтино отговаря на 
очакванията. Затова, по 
мое мнение, във Видин 
трябва да се стремим към 
средната класа, т.е. да 
произвеждаме хлябове, 
които да задоволят масо-
вото търсене на видинча-
ни, защото ние сме регио-
нални производители. 

„НИЕ”: Често хо-
рата се питат как да 
познаят истинския ди-
етичен хляб.

Стойков:  Много е ва-
жно купувачът да знае по 
какво може да го различа-
ва. Истинският типов хляб 
не може да набухне, поне-
же няма белтък, не може 
да се развие като белия и 
винаги стои в долната си 
част леко клисав. Той се 
пече с три минути повече, 
със сто грама е по-малък, 
но задължително е по-
сбит и е с много по-малки 
шупли и е с по-голямо съ-
държание на влага, както 
и с минимум 24 часа по-
малка трайност. 

„НИЕ”: Колко вре-
ме произведеният от 
Вашата фирма хляб се 
задържа в магазинната 
мрежа?

Стойков: Фирмата 
„Зърнени храни - Видин 
99” АД” не предлага хляб, 

който е на повече от 36 
часа, това е максимал-
но за белия. Заводският 
хляб на нашите клиенти 
се подменя всяка сутрин. 
Бракуваният, този който е 
минал 24 часа предлагаме 
на по-ниска цена и хората 
го купуват за кучета.

И тук искам да споме-
на, че забелязваме нещо 
друго за Видин. Тук има 
хора, които купуват този 
по-евтин хляб, за да се 
хранят с него. 

„НИЕ”: Социалната 
политика вътре във 
фирмата и лоялната -  
към конкуренцията, ли 
ще са водещи в работа-
та Ви и тази година?

Стойков:  Решението 
е дори да загубим, дори 
да имаме по-ниски печал-
би, да продължим с тази 
политика. 

„НИЕ”:  Кое помага и 
кое пречи, за да поддър-

жа фирма като Вашата 
такава политика? 

Стойков: Помагат ни 
точните клиенти, които 
знаят какво да изберат. 
Помага ни качеството, на 
което държим. Помага ни 
професионализмът на 
колегите, които искаме 
да запазим. Помага ни 
коректността на пазара – 
винаги сме били коректни 
и точни към всички. 

Пречи ни нелоялна-
та конкуренция, пречи ни 
появата на хора, които 
имитират. Да вземем за 
пример една машина за 
печене на заводски хляб 
– тя е голяма 20 метра и 
само лентата и тежи над 
4 тона. И това няма нищо 
общо с печенето на хляб 
в готварски печки, нито с 
рязането му с бръснарски 
ножчета. 

              ЦВетОМИрА
Манолева

Иван и Иванка Янкулови, чиито деца, внуци и правну-
ци също носят името Иван, посрещат „Ивановци”.

Някогашното многолюдно 
кулско село Старопатица днес 
наброява малко повече от 300 
човека, от които децата са 
едва 30-тина. Въпреки това 
младите упорито се стремят 
да запазят традициите. Така 
15-тината ученици, които учат 
в Кула, на 7 януари т.г. по ста-
рия местен обичай отбеляза-
ха празник „Ивановци”, който  
премина под егидата на На-
родно читалище „Пробуда-
1925 г.”.

От ранни зори между само-
дейците кипеше настроение. 
Костюмите на тъй наречените 
„Ивановци” (така в селото се 
казва на „къпачите”) бяха го-
тови още предишния ден. По 
традиция в обичая участваха 
само младежи. Сред персо-
нажите са младоженец, булка 
(предрешено момче), мечка, 
циганин и двама музиканти.

Рано сутринта тържество-
то започна на площада в село-
то. Костюмираните „Ивановци” 
посетиха къщите и семейства-
та с именници. Групата бе ка-

нена и от домакините на почти 
всички други домове в селото. 
Навсякъде посрещачите бяха 
поръсвани с вода и с наричани 
с пожелания за здраве, за къс-

мет, щастие, берекет и благо-
дат през настоящата година.

корнелия Иванова
библиотекарка в читалище 

„Пробуда – 1925” - Старопатица
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Видинските кръчмари ще наврат пушачите в клетки

1 левче за детската градина в Чупрене

През лятото 
детската градина 

в Чупрене бе напъл-
но обновена и сега 

осигурява на малки-
те деца много добри 

условия.

В село Чупрене Об-
щината е поела цялата 
издръжка на детските 
градини на своята те-
ритория. Родителите 
или бабите и дядовците 
плащат само по левче 
за това, че водят деца-
та си в детската гради-
на. Само едно е детето 
в общината, за което се 
дават 2 лева. Защото то 
е единственото, което 
посещава забавачка-
та без братя и сестри, 
а регламентът е, че за 
първо се плащат 2 лева, 
а ако са две и повече 

отрочета, то за всяко 
таксата е само 1 лев.

- Целта ни е да съ-
берем повече деца в 
градините – каза пред 
в. „НИЕ” кметът Ваньо 
Костин. - На практика 
всяко дете от 2,5 годи-
ни до 6, чиито родите-
ли живеят в Чупрене и 
близките села или са 
дадени на баба и дядо 
за отглеждане, посеща-
ват градините.

Кметът без да чака 
от държавата или ев-
ропейски проекти е от-
делил от приходите в 

общинския бюджет пари 
за ремонт на детските 
заведения в Чупрене и 
Горни Лом. Така от ля-
тото сградите са с нови 
фасади и дограма, нови 
отоплителни инстала-
ции.

Знаете ли, че:
- Само през XX век са регистрирани 100 ми-

лиона смъртни случаи вследствие на употребата на 
тютюневи изделия. Ако се запази тази тенденция, 
техният брой през настоящия век може да надхвър-
ли 1 млрд.

- Проучване в ЕС показва, че сред 27-те стра-
ни-членки България по брой пушачи е на второ мяс-
то след Гърция – 39% от наследниците на Аспарух 
пушат постоянно или от време на време. 

- За последните двадесет години двойно е 
скочил броят на децата, които редовно палят цигара, 
а изследване на Националния център за опазване на 
общественото здраве показва, че всяко трето дете 
във възрастовата група от 13 до 15 год. пуши. Почти 
всяко пето дете пък е опитвало вкуса на тютюна още 
в трети, четвърти клас. Над 70% от малчуганите пък 
са пасивни пушачи, тоест живеят в среда, в която се 
пуши.

- България държи челни места по брой на за-
болели от сърдечносъдови заболявания, заболява-
ния на дихателните пътища и рак, един от основните 
причинители на които е тютюнопушенето.

- През 2007 г. ЕС публикува Зелена книга 
“Към Европа без тютюнев дим: политически опции 
на ниво ЕС” се посочва, че при пасивното тютюнопу-
шене рискът от сърдечносъдово заболяване е почти 
50% от риска при човек, който пуши по 20 цигари на 
ден; че само през 2002 г. в страните-членки на Ев-
ропейския съюз вследствие на пасивно пушене са 
умрели повече от 79 000 души. Излагането на недо-
броволно тютюнопушене у дома причинява всяка го-
дина смъртта на 16 600 непушачи в ЕС или това е по 
една смърт на 32 минути. Рискът за непушачите да 
заболеят от рак на белите дробове, ако са изложени 
на въздействието на тютюневия дим, е между 20% и 
30%, а от болести на сърцето – 25%.

В началото на новата 
години всички собствени-
ци на заведения не само 
във Видин, но и в цялата 
област, могат да очакват 
посещения от инспектори 
на РИОКОЗ. Тази активна 
следпразнична дейност 
на контролния орган е 
свързана с влязлата в 
сила нова наредба за тю-
тюнопушеното в затворе-
ни помещения. 

Тя стана факт след 
дълги и разгорещени об-
съждания в парламента, 
които собствениците на 
заведения във Видинско 
проследиха с интерес. 

През последния ме-
сец на миналата година 
влезе в сила специална 
“Наредба за условията и 
реда, при който се допус-
ка тютюнопушене в за-
крити обществени места 
и в сградите с обособени 
работни места”. Според 
текстовете в нея в заве-
денията над 50 кв. метра 
задължително трябва да 
бъдат обособени помеще-
ния за пушачи, които, за-
ради изискванията, да са 
отделени с плътно затва-
рящи се врати и да имат 
собствена вентилация. 
Тези помещения станаха 
известни в публичното 
пространство като “изо-
латори за пушачи” или 
“клетки за пушачи”. Ако 
собственикът не желае 
или не може да си позво-
ли да направи подобно 
разделение, изходът е на-
пълно да бъде забранено 
пушенето. В такъв случай 
това също трябва да бъде 
ясно обозначено с табели 
на входа, както и вътре в 
помещението. 

По-различен е ре-
жимът за заведенията с 
квадратура под 50 кв. м. 
– при тях собствениците 
определят дали заведе-
нието ще бъде само за пу-
шачи, или ще се забрани 
пушенето. И в този случай 
е необходимо да има та-
бели, а ако заведението 
остане само за пушачи, 
тези табели трябва ясно 
да забраняват и достъпа 
на непълнолетни. При ус-
тановени нарушения ка-
сите на едноличните тър-

говци ще олекнат с от 300 
лв. до 1500 лв., на юриди-
ческите лица – от 500 лв. 
до 10 хил. лв., а клиенти, 
хванати да нарушават 
разпоредбите, ще трябва 
да се бръкнат за от 50 лв. 
до 300 лв. 

Готови ли са видин-
ските соб-
ственици на 
заведения за 
посещенията 
на контролни-
те органи? 

За да от-
говорим на 
този въпрос, 
придружихме 
инспектор от 
РИОКОЗ – Ви-
дин Г. Петров 
по време на 
няколко него-
ви изненадва-
щи инспекции. 
Повечето по-
големи заве-
дения в града 
все още по-
срещат кли-
ентите си с 
пепелници по 

масите, въпреки че соб-
ствениците им знаят за 
наредбата, но още не 
предприемат мерки, за 
да изпълнят изисквани-
ята. Има и такива, които 
вече са обособили по-
мещения за пушачи и за 
непушачи и остава само 
да поставят задължител-
ните табели. 

Собственикът на 
бистро „Вяра”, в което 

има вече обособено по-
мещение за непушачи, 
посрещна инспектора от 
РИОКОЗ Петров с думи-
те, че е чакал да дойде 
проверка, за да пита за 
изискванията за табели 
(това е един пример за 
объркването, което цари 

сред собствениците на 
заведения относно вля-
злата в сила наредба). 
По негови наблюдения 
90% от клиентите са пу-
шачи, така че разбира 
притесненията на много 
собственици на места за 
увеселение, че новата 
наредба може да удари 
върху оборотите. В една 
от най-посещаваните за-
кусвални – „Червената 

шапчица” - пък са мах-
нали всички пепелници 
и са решили да забранят 
пушенето – остава да по-
ставят табелите, инфор-
миращи за този режим. 
Друг собственик, този 
път на питейното заведе-
ние “Корнер”, пък споде-

ли, че за него е 
по-добре да се 
въведе тотална 
забрана. Той 
обясни позици-
ята си с факта, 
че разходите 
по направата 
на една добра 
вентилация са 
толкова голе-
ми, че са нужни 
буквално годи-
ни, за да се из-
платят. Все пак, 
за да е в състо-
яние да изпъл-
ни законовите 
изисквания, е 
обособил две 
помещения, но 
направата на 
вентилацията 
му е струвала 

35 хил. лв. Пари, които 
не всеки собственик на 
заведение, особено във 
Видин, е в състояние да 
извади от касата си. 

Оказва се, че има и 
такива собственици и уп-
равители, които активно 
са търсели информация, 
като са се обаждали, а 
някои дори и лично са 
ходили в РИОКОЗ, за да 
разпитат подробно за но-

вите изисквания. Но на 
много места все още ви-
димо не са взети никакви 
мерки, а обслужващият 
персонал, дори без да си 
поискал, ти носи пепел-
ник. Затова от РИОКОЗ 
уверяват, че проверките 
ще продължат докато 
всички собственици не 
са изрядни. Тепърва от 
контролния орган трябва 
да решат и кой телефон 
точно ще фигурира на ин-
формационните табели в 
заведенията и на който 
клиенти ще могат да съ-
общават за забелязани 
нарушения.

Иначе дори и с новата 
наредба България остава 
много далеч от държави, в 
които забраната за пуше-
не в закрити помещения 
е пълна. При нас мерките 
са доста половинчати. Те 
надали ще се справят с 
проблема с тютюнопуше-
нето, но със сигурност ще 
натоварят бизнеса, който 
във Видинско и без това 
изнемогва. Още по-голям 
проблем се очертава за 

селата, където много чес-
то магазин и кръчма се 
намират в едно общо по-
мещение. Според новата 
наредба в хранителните 
магазини не може да се 
пуши – така собственици-
те на подобни търговски 
обекти се изправят пред 
неразрешима дилема. Те 
трябва или да обособят 
помещения за непушачи, 
което е твърде вероятно 

да се окаже непосилно 
във финансово отноше-
ние, или да забранят пу-
шенето. Което със сигур-
ност пък ще удари върху 
приходите от бизнеса, 
който и без това в села-
та във Видинско се води 
главно на тефтер с вер-
сии. Другата възможност 
е собствениците на по-
добни заведения, които 
в селата много често са 
центърът на социалния 
живот, да пренебрегнат 
наредбата и да стискат 
палци да не ги хванат.   

Много собственици 
се съмняват, че наред-
бата ще изпълни целта 
си да намали пасивното 
пушене. Най-вече защо-
то разделението е прак-
тически неприложимо. 
Представете си напри-
мер, отивате с компани-
ята си на заведение – 
твърде вероятно е да се 
окаже, че мнозинството 
от вас са пушачи. И как-
во сега – едните в една 
стая, другите – в друга. 
Едва ли. Пак пушачи и 
непушачи ще се окажат 
заедно. А що се отнася 
до изискването в заведе-
нията под 50 кв., в които 
собственикът е взел ре-
шение да се пуши, да не 
се допускат деца под 18 
години (което трябва да 
бъде обозначено и на та-
бела) – какво ще проме-
ни то? Как такава мярка, 
ако приемем, че тя все 
пак се спазва, ще нама-
ли пушенето сред децата 
(виж карето), след като 
всеки малчуган може да 
си купи кутия цигари от 
всяка будка и магазин и 
да запали един фас, пък 
било то и на открито.

Въпреки съмненията 
доколко новите разпо-
редби имат смисъл, соб-
ствениците на видински 
заведения ще трябва да 
се съобразят с тях. Наис-
тина засега инспекторите 
все още не глобяват, а 
само разясняват новите 
изисквания и дават устни 
предписания. Но преду-
преждават, че от фев-
руари ще започнат и да 
глобяват.

теОДОрА Макавеева
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Николай Колев – треньорът на „Видабаскет” 
с три купи за изминалата спортна 2010-та

Визитна
 картичка 

Николай Колев, роден 1951 година, 
възпитаник на Националната спортна ака-
демия. Състезател на „Левски – Спартак”, 
съотборник на Христо Дойчинов, Валентин 
Спасов, Минчо Димов, Даниел Гълъбов.

Участия в националния отбор на Бъл-
гария в партньорство с Георги Глушков, То-
дор Богданов, Атанас Колев – Пачангата.

Треньор в „Левски” – София, „Спартак 
– МВР” и „Буба баскет”.

С „Видабаскет” – бронз в шампионата, 
сребро – в турнира за Купата на Федера-
цията.

Купата за третото място в „А” група -  най-големият успех за видин-
ския баскетбол досега. Заедно с треньора Николай Колев са капитанът 
Юлиян Колев (вляво) и елитният реализатор Кристиян Борисов.

Сребърната купа на БФБ в ръцете на младия талант Теодор Киров.

През новия сезон в отбора се утвърждават и юношите Амар Тахирович 
с №7 и Георги Станков с №35 (на преден план), които имат своя принос за 
успешното представяне на младежката формация през новия сезон.

През есента на 2009 
година Николай Колев 
дойде във Видин с ам-
бицията да изведе от-
бора на „Видабаскет” 
към непостигнати до-
сега върхове. В свои-
те усилия той намери 
подкрепата на прези-
дента на клуба Даниел 
Кирилов, свалил само 
преди два състезателни 
сезона състезателната 
фланелка с № 11, на 
отговорния секретар на 
клуба Росен Ракаджиев 
и изпълнителния дирек-
тор Бойко Пангаров, на 
един широк обществен 
актив.

За малко повече от 
месец и половина бе 
направена добра селек-
ция. В своя роден клуб 
се завърнаха елитните 
плеймейкъри Кристиян 
Борисов и Бойко Пан-
гаров – младши, сил-
но заиграха капитанът 

Юлиян Колев,  Златко 
Запрянов, опитният 
Янко Янков, ветеранът 
Сашо Михайлов, цен-
търът Владимир Цвета-
нов.

„Видабаскет” 
направи неверо-
ятен рекорд за 
родния баскет-
бол, първият се-
зон  на шампио-
ната  не допусна 
нито една загу-
ба.

Победите се реду-
ваха една след друга и 
като домакини, и като 
гости – видинските бас-
кетболисти се завръ-
щат с победи от Русе, 
Троян, Своге. Зала „Фе-
стивална” се пълнеше 
с ентусиазирана пуб-
лика – един след друг 
оттук си тръгваха побе-
дени отборите на НСА 
(61:43), „Берое” – Стара 
Загора (87:64), лидера 

„Овергаз” (90:88). В от-
бора се утвърдиха като 
великолепни реализа-
тори пробивните състе-
затели Кристиян Бори-
сов и Бойко Пангаров 
– младши, с принос от 
25-30 точки във всяка 
една среща, центърът 
Влади Цветанов, атле-
тичният Златко Запря-
нов, Янко Янков, както 
и едно талантливо юно-
шеско ядро - Теодор 
Киров, Амар Тахирович, 
Атанас Иванов, Нико-
лай Илиев.

Месец април дейст-
вително бе щастлив за 
видинския баскетбол – 
на 7 април „Видабаскет” 
получи купата и бронзо-
вите медали за третото 
място в шампионата на 
„А” национална група, а 
на 19-ти като домакин 
на първия турнир за ку-
пата на Българската ба-
скетболна федерация 

(БФР) възпитаниците на 
Николай Колев станаха 
носители на сребърни 
медали - двата най-го-
леми успеха на видин-
ския баскетбол през 
неговата 60-годишна 
история.

Въпреки трудности-
те, полуаматьорският 
отбор - младежката 
формация на „Видаба-
скет” продължи да се 
състезава през есента. 

Николай Колев остана 
на поста си, привлече 
нови, млади талантливи 
юноши – Пенко Пенков, 
Владимир Гулев, Тодор 
Колев, Георги Станков, 
които ни зарадваха с 
две победи в зала „Фе-
стивална” над състави-
те на „Академик” – Бла-
гоев град и над  „Черно 
море-2” – Врана, и на 
чужд терен в Самоков 
срещу „Рилски спор-
тист-2”.

Срещите отново се 
играят пред пълна зала, 
с подрастващите рабо-
тят завърналият се от 
Испания Милко Злата-
нов, доскорошният ка-
питан на „Видабаскет” 
Ивайло Илиев и сами-
ят Николай Колев, кой-
то преди да дойде във 
Видин има великолепни 
постижения в мини бас-
кетбола.

Ще очакваме напро-
лет един силен турнир 
на най-малките баскет-

болисти, за да се уве-
рим сами в техните на-
раснали възможности.

На Бала на спорти-
ста

Николай колев 
бе обявен за тре-
ньор на годината 
и получи трета 
поредна купа.

Един заслужен ус-
пех. Напълно естестве-
но е треньорът на отбо-
ра на годината да бъде 

и наставник № 1. Нещо 
повече, на тържество-
то в зала „Фестивална” 
самият Николай Колев 
връчи две отличия на 
н а й - п е р с п е к т и в н и т е 
млади баскетболисти, 
които вече са включени 
в съставите на нацио-
налните отбори – Вла-
димир Петров, състеза-
тел във формацията за 
кадети и водена от на-
ционалния селекционер 
Георги Димитров. От 
този сезон Владимир 
Петров е състезател на 
кошаркашки клуб Бео-
град, Сърбия, което е 
една гаранция за него-
вото израстване. Втори-
ят видински национален 
състезател е Валентин 
Николов, който поради 
травма в момента е из-
вън големия баскетбол, 
но вече показва качест-
ва на елитен състеза-
тел.

Кратката баскетбол-
на ваканция трябваше 

да завърши на 9 януа-
ри, когато трябваше да 
се играе следващата 
среща от първенството 
на „А” национална гру-
па в зала „Фестивална” 
с „Берое” – Стара Заго-
ра, лидер в групата без 
загубена досега сре-
ща. Но поради ремонт 
в залата –подмяна на 
дограмата - срещата е 
отложена.  

Предстоят 2 поред-

ни гостувания за мъ-
жете от „Видабаскет” в 
Троян (на 16 януари) и в 
София (на 23-ти) срещу 
тимовете на „Чавдар” и 
НСА. Подготовката на 
отбора се осъществя-
ва на покритата леко-
атлетическа писта във 
Видин. На 30 януари 
от 17:00 часа се очаква 
първата ни домакинска 
среща с „Академик” – 
Пловдив, който е на 
трето място в класира-
нето.

Ще очакваме силно 
представяне на видин-
ската формация, воде-
на от треньора Николай 
Колев и през новия се-
зон в едно силно пър-
венство, в което се на-
дяваме „Видабаскет” да 
намери своето място 
сред най-добрите. Тра-
дициите и постигнатите 
успехи са една добра 
предпоставка за това.

ХАрИ 
Яръмов
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малки обяви за вестниците 

“24 часа”, “труд”,  “Български фермер”
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0885 54 06 35
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www.eli75.portalimoti.com
e-mail: 
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Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

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

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.

бр. 3 13 - 16 януари 2011 г.

Всяка събота от 10:30 ч. Държавен куклен театър – Ви-
дин кани своите малки зрители и техните родители на 
куклени представления. В салона на кукления театър 

през месец януари може да видите спектаклите:
„Аладин и вълшебната лампа” 

на 15-ти януари
„кой си сърди” на 22-ри януари

„Виж колко е просто” на 29-ти януари
Заповядайте всяка събота от 10:30 ч. в 

салона на Държавен куклен театър  - Видин.

ПрОДАВА 

ИМОтИ

Продавам апарта -

мент с Акт 16, ново стро-

ителство и къща с двор 

в Иново; тел.: 0888 324 

125

Продавам изгодно 

тристаен тухлен апарта-

мент; тел.: 0878 334 034

Продавам панелен 

гараж в ОКС и фургон; 

тел.: 0889 722 292

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 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 апартамент – 

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

П р од а ва м  т у х л е н 

гараж до бл. „Пирин”, 

кв. „Калето”; тел.: 0895 

917 032, 0886 293 853

Продавам/Заменям 

заведение в Общински 

пазар – Видин; тел.: 0889 

002 721

ИМОтИ кУПУВА

купувам магазин от 

30 до 50 кв.м в центъра; 

тел.: 0878 334 034

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
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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.

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

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

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 по-

мещение 14 кв.м в центъ-

ра, подходящо за офис, 

магазин, кантора и др.; 

тел.: 0897 908 838

Давам под наем поме-

щение 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 арматурно 

желязо – 500 кг., с. Слана 

бара; тел.: 0892 703 793

Продавам чугунени 

радиатори – 4 лв./ребро; 

тел.: 0897 237 897

Продавам  спешно 

пиано; тел.: 644 529; 0888 

933 236 

Продавам сух дървен 

материал – орех; тел.: 

09319/35 11, 0898 718 

709

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

ДрУГИ

търсим  съкварти -

рант/ка; тел.: 0877 452 

060
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Времето 13- 16.01

Вицове

бр. 3 13 - 16 януари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав е 532 см., пони-
жение с 20 см.

При км 833,60 - Ново село 
-  492  см., понижение с 12 см.

Температурата на водата – 1,6°C.

Днес ще има променли-
ва облачност. Максималните 
температури ще бъдат до 8°, 
минималните – около 1°С. 
Скоростта на вятъра е 2 до 
5 м/сек., слънцето изгрява в 
08:01 ч. и залязва в 17:15 ч. 

В петък и събота ще има 
променлива облачност, максималните температури 
леко ще се покачат и ще бъдат в интервала от 8° до 
14°. В неделя ще бъде предимно слънчево, но мак-
сималните температури ще се понижат и ще бъдат 
между 8° и 10°С.  

Ванилията цери болки и е афродизиак

Овен При мнозина подписани-
те от тях споразумения ще им позволят да 
стабилизират финансовото си положение. 
Свободно изразявайте своето мнение и по-

требности в професионален и личен план. Не се 
страхувайте да влезете и в противоречия с прякото 
си обкръжение.

- Госпожице, имате 
толкова тънки и дълги 
пръсти, сигурно свири-
те на пиано?

- О, не, лаборантка 
съм, колбите мия...
J J J
- Докторе, портие-

рът на вашата клиника 
е много привлекателен 
мъж...

- Понеже нямаме 
пари. Заплатата пла-
щаме в натура - плас-
тични операции.
J J J
След като се появи-

ха форумите в интер-
нет и възмосжността 
да се пишат коментари, 
стените на обществе-
ните тоалетни станаха 

по-чисти.
J J J
Господ обича ате-

истите. Те не го зани-
мават със своите про-
блеми.
J J J
Та к с и м е т р о в и т е 

шофьори са се събра-
ли на протест с нас-
тояване да отпадне 
закона за движение по 
пътищата.
J J J
Ако опреш дюнера 

до ухото си, можеш да 
чуеш мълчанието на аг-
нетата.
J J J
Накратко за време-

то: днес Бойко Борисов 
посети института по 
метеорология и хидро-
логия.

телец Очаквайте съществено 
раздвижване и в професионалната сфера, 
но в същото време търсете и компромисни 
варианти за достигането на целите. Осигу-

рете си подкрепата на влиятелни особи, но за тази 
цел ще ви се наложи да поемете и обещания, които 
на всяка цена трябва да спазите.

Близнаци Не действайте твърде 
смело по отношение на финансовото си 
състояние, тъй като рискувате да загубите 
значителна сума. Някои не трябва да пре-

небрегват някои симптоми на отпадналост, а да взе-
мат мерки срещу тях. Освен от късмет ще се нужда-
ете и от постоянство.

рак  Внимателно оценявайте 
чуждите методи за изпълнение на работни 
задължения, особено когато става въпрос 
за ваши делови партньори или колеги от 

службата. Добре е да се въздържате от коментари 
и по отношение на началниците и високопоставе-
ните си клиенти.

Лъв  Мнозина ще трябва да се 
възползват от текуща ситуация по отноше-
ние на материалното си състояние и да уве-
личат парите си. Опитайте се да разрешите 

минали проблеми, като избягвате конфронтацията. 
Амбициозните ви проекти ще доведат и до постига-
нето на стопроцентови резултати. 

Дева  За всички от знака важи 
правилото да не се доверяват на малко по-
знати особи за дребните и важните неща в 
живота. Стремете се да предпазите семей-

ството и личния си живот от любопитни особи, кои-
то търсят единствено лична изгода от контактите си 
с вас. Организирайте своите интереси.

Везни Стремете се към равно-
весие между натоварване в работата и пъл-
ноценен отдих, тъй като мнозина ще бъдат 
подложени на редица изпитания от съдбата. 

Напълно възможно е да станете жертва на слухове 
и интриги, които да повлияят по негативен начин на 
деловите ви отношения с високопоставени особи. 

Скорпион Опитайте да не увелича-
вате постъпленията си на пари от кредити, 
независимо дали са от частни лица или го-
леми организации. Ще се радвате на успе-

хи в професионалната сфера, но като че ли те ще 
се дължат до голяма степен на усилията, които сте 
вложили до днес в тази насока.

Стрелец Взискателността ще по-
могне на много от вас да открият най-добри-
те възможности за себе си и за тези, с кои-

то сте в тясно сътрудничество на работното място. 
Въпреки добрите шансове не е изключено вашата 
амбиция да изчезне при сблъсъка с неочаквани за-
труднения. Полагайте повече грижи за здравето си.

козирог По-голяма част от знака 
ще имат възможност да увеличат своите 
придобивки в материален план. Като че ли 

ще можете да намерите разрешение и на проблем, 
който от дълго време не ви дава покой. Ще постиг-
нете заслужен успех в службата, особено ако от 
дълго време работите по даден проект. 

Водолей Голяма част от вас ще 
трябва с внимание да осъществяват намере-
нията си. Можете да си позволите отпускане 

единствено през свободните часове, когато е препо-
ръчително да търсите компанията на близки и позна-
ти, които ви стимулират да изявявате най-доброто. 
Не пренебрегвайте и членовете от семейството си. 

риби От изключителна важност 
за вас ще е да съхраните своята независи-
мост на работното място, като допуснете до 
вас само проверени хора, които и в миналото 

са били лоялни към вас. Стремете се да съхраните 
изградения с толкова труд авторитет пред колегите 
си. Очаквайте да получите подкрепа. 

Цветът на успеха 
е червеният 

Немски учени са ус-
тановили, че цветът на 
дрехите може същест-
вено да  влияе на по-
стиженията на човек. За 
целта били анализирани 
резултатите от футбол-
ни мачове, олимпийски 
състезания  по борба и  
таекуондо. 

Когато учените 
сравнили  победите на 
спортистите в различни 
на цвят екипи, се уста-

новило, че  55 процента 
от победителите  са об-
лечени в червено. Този 
цвят се явява стимул за 
спортистите, като на съ-
перниците им действа 
отрицателно, категорич-
ни са учените. 

Специалистите смя-
тат, че това изследване 
може да помогне на хо-
рата чрез цвета на дре-
хите да стигнат по-лесно  
до успеха. 

Ванилията от древни времена събира лав-
ри и популярност, като била известна най-ве-
че с това, че е сексуален стимулатор. Ацте-
ките използвали ванилията за приготвянето 
на тяхната кралска напитка xocolatl – смес от 
какаови зърна, ванилия и мед, считана за мо-
щен афродизиак. Самото име ванилия произли-
за от испанската дума vainilla, която в превод 
означава вагина или шушулка. За родина на ва-
нилията се смята Мексико, Панама и Антил-
ските острови.

Ароматната 
киселина, която 

е основен компо-
нент на маслото 

на ванилията, 
оказва благопри-
ятно въздействие 

върху кожата. 
При мускулни 

болки и напреже-
ние може да се 

използва екстракт 
от ванилия 

вместо ефирни 
масла.

Този екстракт подо-
брява и храносмилане-
то, действа отпускащо, 
отнема болката, нама-
лява възпаления и спи-
ра разпространението 
на инфекциите. За гри-
жа за лицето може да се 
използва ванилово мас-
ло, но не повече от една 
капка.

Много хора, особе-
но жените, са свикна-
ли, че стресът може да 
се свали с помощта на 
сладко, и се тъпчат със 
сладкиши, когато трябва 
да се успокоят. Стресът 
е част от нашия живот и 
това може да доведе до 
ненужно покачване на 
килограми или хронични 
заболявания.

Ако жените, искащи 
да се избавят от послед-
ствията на стреса, из-
ползват масло за тяло с 
екстракт от ванилия, то 
няма да имат нужда от 
сладкиши и дори няма 
да им се яде сладко. 

Има дори пластири 
с аромат на ванилия, 
които се използват за 
отслабване – ароматът 

на ванилия пробужда не 
само радост, но и по не-
постижим начин предиз-
виква чувство на ситост.

За жените ванилията 
е много полезна – тя по-
мага да се облекчи със-
тоянието в „критичните” 
дни, а маслото с вани-
лия прави кожата мека 
и еластична и изчиства 
обривите, породени от 
стрес. 

Екстракт от ванилия 
се добавя в масла, които 
се използват като афро-
дизиаци – например, жа-
смин и сандал, тъй като 
ванилията се съчетава 
много добре с тях.

Ароматът на ванили-
ята не само отпуска тя-

лото, но и сваля нервно-
то напрежение, погасява 
негативните емоции, 

като гняв, ярост, раздра-
знителност и зарежда с 
творческа фантазия, ин-
туиция, жизнерадост и 
оптимизъм.

Ако се приберете 
вкъщи след напрегнат 
ден, а за вечерта сте 
планирали важна сре-
ща, използвайте арома-
та на ванилия и всичко 
ще мине добре. 

Може да я използ-
вате и за успокояване 
на непослушни или пре-
възбудени деца – просто 
капнете няколко капки 
ванилия в аромалампа и 
в помещението ще въз-
никне спокойна и хармо-
нична атмосфера.

Вана с добавка мас-
ло от ванилия пробужда 
чувствеността и може 
да бъде прекрасно сред-
ство да напомним на лю-
бимия за романтичната 
страст, която често ос-
тава на заден план след 
ежедневната рутина и 
битовите проблеми.


