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Една сутрин лъвът се събудил с желание-
то да демонстрира превъзходството си над 
другите животни. Отишъл при маймуната и 
изревал:

- Кой е най-могъщият звяр в джунглата?
- Ти, господарю - разтреперила се майму-

ната. После отишъл при глигана.
- Кой е най-могъщият звяр в джунглата? 

- изревал лъвът.
- Ти, господарю - вцепенил се от страх 

глиганът. Накрая лъвът срещнал слона.
- Кой е най-могъщият звяр в джунглата?
Слонът го сграбчил с хобота си, блъснал 

го пет-шест пъти в едно дърво, захвърлил 
го на земята и се отдалечил.

- Добре де - извикал лъвът. - Няма нужда 
да се държиш просташки само защото не зна-
еш отговора.

- Дайте ми направление за очен лекар. 
Искам да видя края на кризата.

Дали Muddy ще се прекръсти на Калчо? 

Често пъти напълниш ли бутилка с вода 
от водопроводната мрежа, само калта пречи 
напълно да се наслаждаваш на плуващите пло-
ски червеи.

Или ще останат 
ли вечно калта и 

червеите в чу-
пренската вода

В Чупрене хората 
имат една обща мечта. 
Мечта, която носи надеж-
да за по-добро бъдеще. 
Мечтаят хората някой ден 
наистина родното им село 
да се присъедини към 
перлите на българския 
туризъм. Те знаят колко 
е красив Чупренския Бал-
кан и не забравят това и 
въпреки, че са толкова 
близко до него не са загу-
били инстинкта си да усе-
щат обаянието му.  

Развитието на ски-ку-
рорт в Община Чупрене е 
не просто мечта, а напъл-
но реална възможност, 
най-вече при наличието 
на някой чужд инвеститор. 

Учени и обществе-
ници се обединиха 
в клуб „1 ноември”

„Умът срещу малоумието”. 
Това е девизът на новосъз-
дадения граждански клуб, 

наречен не случайно „1 ноем-
ври”  на деня на Будителя. 

На 13 януари в „Софияпрес” бяха пред-
ставени манифестът и позицията на клуба 
по основни проблеми на българския общест-
вен живот. Ето я:

„Не сме съгласни 
всеобхватната комер-
сиализация да осъжда 
на гибел нормалните 
житейски стойности и 
традиционните човешки 
добродетели. 

Не искаме да се 
примиряваме с поро-
ците на либералната 
демокрация и да се 
кланяме на идолите на 
господстващия печал-
барски светоглед.

Знаем, че усъвър-
шенстването и проспе-
ритетът на човечество-
то са невъзможни вън 
от очовечаването на 
условията за неговото 
съществуване.

Тревожи ни фактът 

на несъстоялото се на-
ционално духовно въз-
раждане на фона на 
задълбочаващата се 
духовна криза на днеш-
ната цивилизация.

Няма да сме па-
сивни свидетели на 
критично атомизиране, 
обезверяване и загуба 
на социалните рефле-
кси в обществото, както 
и на безпрецедентен 
демографски срив, пре-
връщащ ни в нация със 
затихващи функции.

Необходими са ни 
нов национален идеал, 
геополитическа док-
трина и дългосрочна 

Проверка на ДАНС е установила закононарушения 
в подписката на РЗС за предсрочно прекратяване на 
мандата на 41-то Народно събрание. Подписката е 
препратена на агенцията заради съмнения за злоупо-
треба с лични данни и манипулиране. В съобщеното 
от ДАНС се уточнява, че след общ преглед на доку-
ментите е установено, че големи части от бланки-
те в подписката са попълнени с еднакви почерци. Ос-
вен това имало и голям брой сходни подписи в онези 
части от документите, в които личните данни са 
попълнени с еднакъв почерк. 

По повод това вестникът представя позициите 
на представителите от Видин на ГЕРБ и РЗС: 

Скандал

Владимир Тошев: 

Това е 
пасквил!

В блиц-интервю 
пред в. „НИЕ” народ-
ният представител, 
чиито имена излязо-

кристияна петрова: 

Очаквам да 
ме заключат! 
каза  пред в. „ние” 
народната предста-

вителка 

Чупренският Балкан може да привлече люби-
тели на природата от цяла Европа, ако жители-
те тук не бяха доведени до там, че във вода да 
газят, но жадни да ходят.
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икономическа стратегия, 
утвърждаващи модерна-
та държавност и гаран-
тиращи приемствеността 
между минало, настояще 
и бъдеще.

Осъзнаваме жизне-
ната необходимост от 
създаването и укрепва-
нето на авторитетен Ин-
телектуален борд, който 
да дисциплинира колек-
тивния разум и да под-
хранва различните етажи 
на властта с анализи и 
алтернативни решения, 
като я предпазва от не-
обмислени инициативи и 
явни закононарушения.

Обединени сме от ре-
шимостта за радикална 

критика на моралната де-
градация на националния 
елит и от дълга да защи-
тим духовните ценности 
срещу варварския поход 
на масовото невежество 
и управленската агресия. 

ние не сме и никога 
няма да бъдем партия.

Нито друг електора-
лен субект или трамплин 
за политически кариери.

Ние сме алтернатива 
на ГЕРБ, който се роди 
като алтернатива на трой-
ната коалиция, която пък 
алтернативееше спрямо 
предната алтернатива. 
Ние не сме алтернатива 
на синьо-червената опо-
зиция, претендираща да 
е алтарнатива на „безал-
тернативните” управници. 
Не сме алтернатива на 

АБВ, обявяваща се за ал-
тернатива на ГЕРБ и не-
говите алтернативи.

ние сме алтернати-
ва на всички тъпи поли-
тически алтернативи.

Ние сме динамична 
общност от реализиращи 
се в различни социални 
области съмишленици, 
решени да защитят ви-
сшите духовни ценности 
и националните традиции 
и да се противопоставят 
активно на мутризацията 
и хайдутизацията на на-
рода.

Ние сме Клуб 
„1 ноември”.

Доц. Искра Баева, ис-
торик

Димитър Баталов, 
поет и общественик

Димитър Бежански, 

хуморист
Мария Бойкикева, 

книгоиздател
Проф. Николай Васи-

лев, философ и антропо-
лог (председател)

Видински митрополит 
Дометиан

Велички епископ Си-
оний

Доц. Ганчо Ганчев, 
икономист

Проф. Павел Герджи-
ков, оперен певец и режи-
сьор

Цветана Гълъбова, 
актриса

Доц. Асен Давидов, 
философ

Румен Дечев, полито-
лог (секретар)

Проф. Владимир Ди-
митров, химик

Петър Жеков, футбо-

лист
Недялко Йорданов, 

поет
Проф. Пенка Караи-

ванова, политолог
Проф. Велислав Ми-

неков, художник
Методи Недялков, му-

зикант
Николай Николаев, 

артист
Доля Осиковска, жур-

налист
Бояна Петрова, пре-

водач

Владимир Савов, 
журналист, в. „Ние”

Проф. Огнян Сапа-
рев, литератор

Юлий Стоянов, режи-
сьор

Владимир Шейтанов, 
адвокат

Доц. Мария Шнитер, 
етнолог

Проф. Симеон Янев, 
литератор

Отец Боян Саръев, 
свещеник

Учени и общественици се обединиха в клуб „1 ноември”

В Областна администрация – Видин получиха библии 
с благословение от  Велички епископ Сионий   

ха в подписката за нова 
конституция казва:

В четвъртък, към 
17.00 часа, от ДАНС ме 
информираха, че при 
проверка по сигнал в 
подписката на РЗС за 
референдум за промя-
на на Конституцията 
фигурира и моето име, 
както и това на съпру-
гата ми. Аз останах 
изненадан и омерзен 
от това. Нямам пред-
става как е правена 
тази подписка - дали 
по тротоарите, или по 
домовете. Но включва-
нето ми с всички мои 
лични данни леко ме 
уплаши – това значи, 
че тези хора могат да 
използват името ми 
навсякъде и за всичко. 
От ДАНС ме уведоми-
ха, че данните ми са 
верни, което означава, 
че не може току – така 

някой човек от улицата 
да знае всички подроб-
ности от моите лични 
документи. 

Хората на Яне 
Янев, които искат да 
сменят държавния ред 
(конституцията) са си 
позволили с такива 
фалшификации  да 
манипулират не само 
обществото, но и дър-
жавата и Парламента. 
Защото при над 500 
000 подписа, а тук ста-
ва дума за 597 000, 
Парламентът тряб-
ва само да реши кога 
да насрочи изборите. 
Чудя се когато са си 
позволили да включат 
по такъв начин името 
на народен представи-
тел, тогава какво оста-
ва за хората, които са 
по селата. Това е пас-
квил! 

Очаквам прокура-
турата да се самосе-
зира. Аз не съм видял 
още подписката, в ко-

ято съм включен, но 
ще търся наказанието 
за злосторниците и по 
частен съдебен ред. 
Като политически ли-
дер в Област Видин 
съм вкаран в такава 
игра - омерзен съм!

Като гражданин и 
член на ГЕРБ не счи-
там, че трябва да се 
променя конституция-
та. Ще искам да бъде 
извършена проверка 
на подписката на РЗС 
за изборите за насто-
ящия парламент и ако 
се окаже, че има и в 
нея така подправени 
имена, тогава парти-
ята на Яне Янев не е 
легитимна в настоящ-
ия парламент. Това ще 
бъде един завършек на 
техните манипулации, 
защото може и пуска-
ните в последно време 
от тях записи и „сере-
сета” да са фалшиви. 

Яне Янев ни обви-
ни, че ние сме напра-

вили този номер, за 
да омаловажим под-
писката им. Но това си 
е само тяхна работа. 
Може би умишлено са 
вкарани в подписката и 
голяма част от имена-
та и данните на други 
депутати от ГЕРБ. За-
щото при проверката 
на ДАНС от 1800 слу-
чайно подбрани подпи-
сали се – фалшиви са 
400. Че аз не съм пи-
сал – с експертиза ще 
се докаже, че почеркът 
не е мой. 

Досега служба 
ГРАО проверяваше 
данните в подписките 
и щом те се окажат ве-
рни – се признават. Но 
сега в проверката си 
ДАНС са установили, 
че почеркът в повече-
то от представените в 
парламента 120 тома 
е еднакъв. Явно хора-
та на Яне Янев са се 
увлекли в практиката 
да фалшифицират не-

Владимир Тошев: 

На въпрос на вестника  „Как 
попадна семейството на другия 
видински депутат в проверена-
та от ДАНС подписка, видинска-
та народна представителка от-
говори:

кристияна петрова: 

Очаквам да ме заключат!

Не знам как е 
влязло името на Вла-
димир Тошев в под-
писката за нова Кон-
ституция. Мисля си, 
че това са стари ми-
лиционерски номера. 
За мен това са пълни 
фалшификации!

Действията на 
ГЕРБ водят към гено-
цид! От цялата страна 
ни се обаждат хора, 
че ги преследват за 
включването им в 

подписката. Това е не-
чувано и невиждано.С 
опита да се дискреди-
тира референдума се 
потъпква пряката де-
мокрация! Управлява-
щите правят каквото 
си искат. Нямам думи!

Очаквам и да ме 
заключат, но аз и ко-
легите от РЗС няма 
да се оставим - все 
някой трябва да каже 
на хората как стоят 
нещата!

Това е пасквил!
щата. За мен е унизи-
телно да работя с тези 
хора в парламента и с 
моята колежка от РЗС 
– Видин.

С тези фалшифи-
кации са нарушени 
редица закони. Затова 
трябва да търсим зако-
нодателни мерки, за да 
не се допуска повече 

това! 
Да не говорим, че 

тази подписка манипу-
лира хората, защото 
ги пита само искат ли 
нова конституция. Но 
въобще няма какви ос-
новни моменти искат 
да се променят в кон-
ституцията. 

  

През миналата седмица 
Велички епископ Сионий и 
проф. Дечко Свиленов гос-
туваха в Областна админи-
страция – Видин и подариха 
на всеки служител луксозно 
православно издание на 
Светото писание. Библиите 
бяха дарени с благослове-
нието на Негово преосве-
щенство епископ Сионий 
във връзка с инициативата 
на фондация „Приятели на 
България” по проект „Биб-
лии за българските поли-
тици, академичните среди, 
директорите на училища и 
общественици”.

„Нашето желание е 

тази книга да се чете, за-
щото тя е фундаментът на 
нашата вяра, върху който 
се  гради нашето мислене, 
нашите постъпки, нашият 
живот”, каза проф. Дечко 
Свиленов, който е предсе-
дател на фондацията. Той 
съобщи, че от началото на 
инициативата през август 
миналата година досега, са 
раздадени библии в десетки 
градове, кметства, библио-
теки, училища и институции 
в страната.  

„Поздравявам ви за ва-
шата мисия и ви благодаря 
за подаръка, защото това е 
книгата, която ни дава вя-

рата и опората да живеем 
като достойни хора”, каза 
заместник – областният уп-
равител Елка Георгиева в 
приветствието си към гости-
те. На срещата присъства и 
заместник – областният уп-
равител Любомир Низамов, 
който отбеляза, че духовно-
то богатство е основата за 
развитието и благополучи-
ето на едно общество. Два-
мата обещаха на дарители-
те, че ще изпълнят молбата 
им, от предоставените на 
администрацията библии, 
да дадат по един екзем-
пляр на всички кметове на 
общини в региона.
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Защото Балканът и Чу-
прене предлагат уникално 
съчетание на отлични ус-
ловия за зимни спорто-
ве, съхранени български 
традиции и обичаи, бога-
то културно-историческо 
наследство, спокойна и 
добра атмосфера за от-
дих. Чудесно, само дето 
мечтата на чупренци не 
би могла изобщо да се 
сбъдне, ако  

някой не 
вземе да 
махне калта 
и червеите 
от питейната 
им водата! 

Нито за курорт, нито 
за каквато и да е форма 
на селски туризъм не би 
могло да се говори при 
положение, че, както за 
местните жители, така и 
за туристите, Чупрене не 
може да предложи най-
разпространеното на 
земята вещество, което 
съпровожда всеки миг 
от нашия живот - Нейно 
Величество ВОДАТА. За-
щото кал, пясък, та дори 
и червеи продължават 
да текат от чешмите в 
селищата на общината. 

За изливащата се от 
водопроводната мрежа 
в мивките на чупрески-

те домакинства мръсо-
тия няма сезон – и през 
лятото, и през есента, и 
през зимата, и през про-
летта от нея няма отър-
ване.  Втечнената кал, 
течаща от крановете 
трови нервите, а може 
би и не само тях (добре, 
че чупренци отдавна са 
се отказали да пият тази 
вода), на хората от още 
три общини. Защото, 
алпийският тип водно 
богатство (извиращо на 
16 километра над с. Ре-
пляна и на 11 над Чу-
прене), се лее по етер-
нитови и по ръждясали 
половинвековни тръби 
до 36 населени места. 
Така в  не малко села от 

общините Димово, Бело-
градчик и Ружинци също 
се „радват” на среща-
та с плоските червеи и 
мътилката в чашите си, 
като срещу всеки кубик 
от тази течност плащат 
по близо лев. 

Водоснабдителната 
мрежа Репляна - Чупре-
не е градена през 60-те 
години на 20 век. Ако 
трябва да бъдем точни, 
през 1962-1963 г. жите-
лите на селата в тези 
общини запретнали ръ-
кави, прокопали кана-
лите, положили тръбите 
и така спретнали водо-
провода си. „И от тога-

ва нищо не е правено, 
нищо не е подобрявано, 
нищо не е подменяно – 
казва кметът на Чупрене 
Ваньо Костин. – Само 
текущи ремонти са из-
вършвани. През 1996 г. 
общините прехвърлят 
водоснабдителната мре-
жа на ВиК и предприяти-
ето става приемник, ре-
ален собственик на тези 
съоръжения. Днес дру-
жеството експлоатира 
тази система, то събира 
таксите за вода. И ако в 
други райони на страна-
та общините имат учас-
тие в този тип друже-
ства, то единствено във 
Видинско имаме изцяло 
държавно ВиК, което оп-

ределя правилата и в 
работата на което не 
можем да се месим”. 
И така,

 вкусът на 
тиня, а и 
косми и 
други 
елементи от 
разложени 
гризачи,
 както 
и червеите 
във водата 
не са нещо ново 

за живеещите в тези 
общини. Водохра-
нилищата, шахтите 
и резервоарите са 
достъпни за всеки 
– животно или чо-
век - алармират не 

веднъж от Община Чу-
прене. Дали някой няма 
да хвърли нещо в тази 
вода? Защо все има 
боклуци върху и около 
утайниците? А и що за 
утайници са немяза-
щите и на съоръжения 
преливници? Това са 
въпроси, които тревожат 
жителите на четирите 
общини, впечатлени от 
недоброто почистване и 
занемарения вид на съ-
оръженията.  

Когато са проливни 
дъждовете, калта е на-
лице, през есента пък 

утайниците са затрупа-
ни от листа, клонки, а 
често и удавени мишки, 
отишли да ядат донесе-
ни от водата жълъди. „И 
плосък червей – допъл-
ва Костин. - През лято-
то, при горещините се 

среща по-често. 
Тогава се случват 
тези неща, тога-
ва преоблада-
ват и утайките, и 
червеите, които, 
попаднали в чо-
век, могат да му 
създадат нелеки 
здравни пробле-
ми”.  

Ще речете, че 
през зимата всич-
ко е ОК! Да, ама 
и на тази Бъдни 
вечер село Ре-
пляна замръкна 
без вода, заради 
авария на водо-
провода в плани-
ната. Страхотно-
то изживяване на 
селяните в Святата нощ 
обаче е само момент от 
проблемното водоснаб-
дяване на района през 
цялата 2010 година. 

питате се 
дали няма 
решение? 
Отговорът най-ве-

роятно е: „Не”. Тук за 
модерна пречиствател-
на станция няма как да 
говорим, защото в пла-
нината няма ток. Според 
Костин десетина човека 
дежурят на водохваща-
нията над Чупрене и Ре-
пляна. Мъчат се хората, 
вървят по 16 километра 
пеша, та да стигнат до 
водохранилището и да 
го чистят от листа и бок-
луци. „Дежурният с ра-
ницата и кучето, върви 
километри наред – оп-
исва чупренският кмет 
работата на служителя 
на В и К. -  Тръгне в 9 
сутринта, стигне следо-
бед. А през зимата става 
още по-сложно, защото, 
ако падне сняг, докато го 
сменят, остава като за-
творник в гората. Докато 
верижната машина не 
отвори път, няма и как да 
си тръгне щом му свър-
ши смяната. Затова през 
есента хората изнасят 
буркани с ядене, защото 

се случва да изкарат и по 
седмица заточени от сне-
говете.” Едва дали запла-
щането и тези условия 
на труд биха мотивирали 
някого да бди за всяко 
паднало на извора листо 
или пък да се чуди как да 

отклони размитата почва 
от водата, която тръгва 
по водоснабдителната 
мрежа, за да стигне до 
всяка чешма. Едва дали 
и е възможно човек да се 
справи с това. 

„Едно е сигурно - 
единствената човешка 
намеса в случая е свър-
зана с изливането на 

хлор във водата, казва 
Костин. – Защото тя се 
сипва от бутилка и си 
капе, капе, капе, без да 
се знае с точност колко 
всъщност е съдържани-
ето на хлор”. Очевидно 
система за измерване на 
това вредно, особено ако 
е в по-големи количества, 
вещество в чупренската 
вода не е забелязана. 
Дали съществуват някак-
ви модерни технологии, 

с които 
изворът да 
бъде 
пречистен 
– на това 
може да 
отговори 
само Вик. 
Тези проблеми, в 

средата на миналата 
седмица, провокираха 
областният управител 
Пламен Стефанов да по-

кани на среща в кабине-
та си четиримата кметове 
от засегнатите общини с 
директора на дружество-
то ВиК Георги Владов.  
Хубавото е, че водоснаб-
дяващото дружество е 
поело ангажимента през 
пролетта да започне ра-
бота по обезопасяване 
на водохващанията. При 

това – със свои средства 
и със свои работници. 
Общините също са гото-
ви да се включат с какво-
то могат. 

Ако пък решение 
не се намери, жителите 
на четирите общини не 
бива да се отчайват за 
невъзможността да раз-
виват туризъм. Защото 
си имат кал, а калните 
бани в България в мо-
мента са на мода. И ту-
ку-виж някой англичанин 
Muddy*, дошъл да кара 
ски, напил се с вода и се 
прекръстил на Калчо. (А 
и цапането с кал е в духа 
на нашите национални 
традиции, нали?) 

емилия
 Георгиева

* Muddy  - от англ. 
кален

Гарантира ли В и К – Видин, че няма 
повече от 0,08 мг /л хлор във водоснаб-
дяването в областта? 

Защото:
Хлорът взаимодейства с органични веще-

ства във водата и образува странични продукти, 
като трихалометани (THMs) и haloacetic киселини 
(Хаас), които са смятани за опасни. Тези продукти 
са силно токсични и предизвикват рак, вродени 
дефекти, бъбречни и дихателни проблеми. Освен 
това от хлор във водата изсъхват косата и кожа-
та. Вие не можете да се защитите от THMs, кой-
то се абсорбира от кожата, ако си вземате душ 
или плувате в басейн с хлорирана вода. Горещият 
душ може да повиши нивото на THMs в кръвта 10 
пъти повече от пиенето на една кварта (1.14 л) 
хлорирана вода.

Реакция от хлора се появява, когато храната 
е измита или приготвена, когато хлябът е изпе-
чен, когато готовите плодови сокове разредени 
с такава вода и, разбера се, ако пиете хлорирана 
вода съединенията остават във вашето тяло.

Дали Muddy ще се прекръсти на Калчо? 

плосък червей
Млечнобялата планария е свободно жи-

веещ вид. Тя живее в реки и езера, като плува 
или пълзи по дъното. Можете да я намерите 
в плитчините, скрита под камъните. Тяло-
то и е бяло, с лентовидна форма; на дължина 
достига 2 см. Отвън то е покрито с епителни 
клетки, по които има малки реснички. Червеят 
е способен да забави притесняващата го сто-
машна активност.

 диета "плосък червей" 
Схемата на тази диета е много проста и твър-

де неапетитна: организмът се заразява с червеи 
паразити, на които се позволява да живеят и пи-
руват в собствения стомах в продължение на 10 
седмици, а след това с помощта на лекарстве-
ни средства човек се избавя от "гостите". преди 
време мнозина отслабвали с помощта на тайн-
ствени "тайландски таблетки". Малцина обаче 
подозирали, че в тях се намирали зародиши на 
червеи паразити. Този способ за отслабване, 
който трудно би могъл да се нарече диета, е може 
би най-опасен от всички. първо, в организма до-
броволно се вкарва паразитен червей, който не 
е сигурно, че ще може да се отстрани по-късно 
с помощта на медикаменти. нищо чудно, ако за 
целта се наложи оперативна намеса.

Циментово-азбестовия етернит на прак-
тика е вечен материал. Жалко, че е несъвмес-
тим с ... хората. Науката отдавна се е произ-
несла, че минералът азбест може да причини 
онкоболести. Затова от години е абсолютно 
забранено използването му в Европа - ЕК реши 
(Директива 1999/77/ЕД) да не се позволява упо-
требата на каквато и да е форма на азбест. 
Според директивата забраната е влязла в 
сила за всички държави-членки от 1 януари 
2005 г. Дали ние, българите, имаме право да 
решаваме да се продължи ли ползването на 
вече построени съоръжения с наличие на аз-
бест, каквито са етернитовите водопроводи 
или трябва да бъдат премахнати незабавно. 

Съоръжението на В и К гостоприемно е от-
ворило врати за животни и хора.

„Пречиствателната станция” на водохва-
щането, снабдяващо 36-те селища.
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За Бога, видинлии, не живейте в този тъжен град! 

Открит урок 
по история
Днес (17 януари) по покана на учениците и 

учителите от ОУ „ Иван Вазов”, народните предста-
вители от ПП ГЕРБ в V- ти МИР Видин, Любомила 
Станиславова и Владимир Тошев, ще присъстват 
на открит урок по история в седми клас. 

Учениците ще разкажат за историческите па-
метници, които са посетили по време на своята екс-
курзия до Велико Търново и ще заведат гостите на 
мултимедийна разходка до светините на старопрес-
толния град.

 Екскурзията до Велико Търново, бе награда-
та осигурена от двамата депутати за победители-
те в проведения през миналата учебна година в 
ОУ „Иван Вазов” конкурс за есе на тема „ Какво ме 
впечатли в парламента”. Гости на открития урок ще 
бъдат също: г- н Калин Нинов – началник на РИО 
Видин и г- н Владко Вълчев – старши експерт по 
обществени науки и гражданско образование в РИО 
Видин.

Мила родна улица.

Опашките безнаказуемо са заели и велосипедните алеи покрай КАТ.

Преди години има-
ше един наш ,,градски,,, 
министър-председател. 
Той, като се  убеди, че е 
поредният такъв неспосо-
бен да се справи с тежко-
то състояние на държава-
та и хората в нея, призова 
народа си с думите ,,За 
Бога, братя, не купувай-
те,, и по този начин реши, 
че е намерил решение на 
кризата.

Но сега сме в още по-
старшна криза. Успяхме 
да убедим и децата, че за 
всичкия недоимък е ви-
новна световната иконо-
мическа криза и предиш-
ните управници. То, като 
дойдат новите на власт, 
запяват една и съща пе-
сен. Е да, ама въпросът 
ни е: 

Сега какво 
правим?
Г-н Бойко Борисов не-

прекъснато ни ,,информи-
ра,, какво прави за стра-
ната и особено за София. 
Така за действията на 
правителството всички са 

особено добре информи-
рани, но я да погледнем 
какво става при нас, 

какво се случва в на-
шия регион, в нашия Ви-
дин?

На пръв поглед или 
тук всичко е наред, или 
тук няма никой – нищо не 
се чува за Видин, всеки е 
вперил взор към столица-
та и Борисов.

Напоследък стана 
модно по медиите да се 
използва определението 
,,тъжна държава,,. Така е, 
много точно казано, но в 
тази тъжна държава има и 
един град, в който е опас-
но не само за здравето, 
а за цялостното човешко 
битие - да се живее, рабо-
ти и инвестира. И това е 
нашият Видин.

Сякаш сме забра-
вени от всичко и всички: 
пътища няма, но господа 
министрите му намериха 
цаката, идват набързо с 
хеликоптери, инак зимата 
по пътя между Монтана и 
Видин може и вълци да ги 

нападнат. А и в града от 
къде да минат с автомо-
билите си -то няма улица 
без дупки, то и по надлеза 
не могат да минат, да не 
говорим пък за някаква си 
организация на движени-
ето.

Говори се, че преди 
много години в тежките 
зими от София до Видин 
се е пътувало през Румъ-
ния. Е, ако някой ден ста-
не и мостът, ще ползваме 
маршрут София -  Русе 
- Дунав мост 1 - Гюргево  
- Калафат - Дунав мост 
2, и най-сетне Видин. Кой 
знае, може би точно зато-
ва не се строят пътищата 
към столицата. 

Но да не излизаме от 
Видин – тук са огромните 
проблеми. Всеки спира 
колата си направо къде-
то си иска. Най-удобни 
места за паркиране са 
местата пред светофари-
те в крайна дясна лента, 
само пред полицията и 
пред общинската сграда 
не може. 

След дълги години, 
уж пуснаха някакъв град-
ски транспорт. Транспорт, 
ама с автобуси ЕВРО2, 
а държа да отбележа, че 
сега са актуални ЕВРО5. 
Отгоре на това няма ав-
тобусни спирки, тъй като 
същите се ползват за пар-
киране или са места за 
контейнерите за смет. 

И други неща във Ви-
дин си нямаме. Студенти 
няма, няма и да има! И 
точка. Няма и няма да има 
и инвеститори. А малкото 
останали местни фирми, 
ако успеят да си вземат 
парите от Общината (ще 
ги вземат, ама друг път!), 
може би ще могат и да 
оцелеят. Иначе...

Всъщност сериозно 
общинско рамо днес по-
лучава единствено 

бизнесът с 
регистрацията 
на автомобили 
за Румъния. 
Общината полага 

особени грижи в негова 

подкрепа. Пред КАТ вече 
няколко години по цял 
ден и нощ се тълпят хора 
и коли за регистриране. 
Върволиците пречат на 
движението, създават 
опасности за катастрофи. 
След много настоявания, 
след много време най-
сетне бяха поставени 
пътни знаци ,,Спирането 
забранено,,. Сложиха ги 
от двете страни: от бензи-
ностанция ,,Шел”, та  до,, 
Елби Булгарикум,,. Е, заб-
равиха да боядисат стъл-
бовете, ама няма значе-
ние. По-важното е, че по 
този начин се слага ,,ред,, 
в накацалите от двете 
страни на пътя на по два 
реда(!) автомобили,  от 

които същите тези знаци 
просто не се виждат.

За стотиците собстве-
ници на коли обаче об-
ществени тоалетни няма. 
И те ползват за своите 
нужди къде що кьошета 
и храсти има. Засадените 
и окосени зелени площи 
от близките фирми (има-
ли нещастието да са в 
съседство с КАТ-Видин), 
се ползват за почивка и 
отмор на баялдисалите 
от висене в очакване на 
регистрация румънски 

комшии - някои дори и 
одеала си постилат. 

На такъв пикник, здра-
ве му кажи. А влизащите 
гости на Видин възторже-
но се дивят на посреща-
щата ги мила родна „ев-
ропейска” картинка. 

Всичко това се 
случва пред 
зоркия поглед 
на кАТ- Видин!
Нещо повече – слу-

жебните им автомобили 
едвам излизат на пътно-
то платно, провирайки се 
между спрелите, чака-
щи регистрация коли. И 
се правят, че въобще не  
забелязват, че никой не 
спазва поставените със 
зор знаци. И катаджиите 

бързат да отидат на пу-
сия я пред МОЛ-а, чиито 
клиенти се чудят къде да 
спрат, та да си оставят 
парите в него. Там, до 
МОЛ-а, пък има сложен 
от общинвата един знак, 
който забранява влиза-
нето в тази посока (като 
че ли има друга посока!), 
така че бдителните поли-
цаи полиция  диплят на 
гражданите акт след акт. 

продължава в 
следващия брой

62-годишна жена загина при катастрофа 
Несъобра -

зената скорост 
на заледен пъ-
тен участък взе 
поредната си 
жертва преди 
дни. Лек автомо-
бил “Опел Оме-
га” с видинска 
р е г и с т р а ц и я , 
управляван от 
К.Г. на 52 г., от с. 
Ясен – правос-
пособен водач 
с 33 години стаж 
- при движение 
от Капитановци 
към Видин с не-
съобразена ско-
рост на заледен 
пътен участък, 
на десен завой 
губи контрол над 
управлението, съобщават 
от  ОДМВР-Видин. Авто-
мобилът напуска пътното 

платно в дясно и се блъс-
ка странично в крайпътно 
дърво.

62-годишната жена от 

Винарово, имала нещас-
тието да пътува на  задна-
та седалка зад шофьора, 
починала на място. По-

страдал е  пъту-
ващият на пред-
ната седалка до 
водача 60-годи-
шен мъж, също 
от Винарово. Той 
е настанен за 
лечение във ви-
динската болни-
ца с фрактури на 
ребра и ключица, 
без опасност за 
живота.

Ш о ф ь о р ъ т 
е тестван за на-
личие на алко-
хол с алкотест 
дрегер, пробата 
е отрицателна, 
съобщават още 
от полицията. 
Взета му е и 

кръвна проба за 
химическо изследване. 
По случая е образувано 
досъдебно производство.
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Шампионките по самбо и джудо  - с годишни отличия за видинската школа

Трите млади талантливи спортистки Цветелина Цве-
танова, Тамара Панталеева и Цецка Димитрова с отличия-
та за постигнатите успехи през 2010 г. Предстои им една 
отговорна състезателна година в националния отбор.

Пламен Петров – 
наставникът на ви-
динските шампиони 
и медалисти - два 
пъти с награда за 
треньор на година-
та, с амбицията за 
нови международни 
успехи на видинска-
та школа.

• Видинските шампионки на страната Тамара Пантале-
ева, Цветелина Цветанова и Цеца Димитрова имат медали и 
от балканиади, световни и европейски първенства

• Шампионката на Стария континент Габриела Кирило-
ва възпитава класни състезателки за националния отбор

• Заслужилият треньор Пламен Петров работи в тан-
дем с националния селекционер Васко Соколов

Видинската школа 
по самбо и джудо отно-
во е с безспорен принос 
към националния спорт 
и има своите отличия от 
балканиади, европейски 
и световни първенства.

Европейската шам-
пионка Габриела Кири-
лова и медалистките от 
международни турнири 
Теодора Кръстева и Гло-
рия Василева имат

достойни последо-
вателки.

Трите видински сам-
бистки няколко поредни 
години бяха начело на 
годишните класации в 
традиционните анкети. 
Сега отново имаме три 
видински представител-
ки – Тамара Панталеева 
и Цеца Димитрова, кои-
то са на второ място в 
десетката на видинския 
спорт, Цветелина Цве-
танова поделя третото 
място с шампионката на 
каяк Ивон Иванова.

Тамара и Цеца са 
универсални спортистки 
– едната има сребърен 
и златен медал от шам-
пионатите по волейбол с 
отбора на СОУ „Цар Си-
меон Велики”, а другата 
– два пъти е голмайстор 
ка и носителка на купа от 
първенството по футбол 
за девойки, и вече се ут-
върждава и като съдия в 
областните първенства 
по футбол. 

И двете момичета 
са шампионки на стра-
ната по самбо, а  на ев-
ропейското първенство 
в Халкидики, Гърция, 
станаха носителки на 
бронзови медали. Това 

им определи квотата и 
за участие в световното 
първенство за двойки в 
Тбилиси, Грузия. Тама-
ра бе една от най-изя-
вените състезателки в 
категорията до 60 кг. В 
компанията на елитни 
състезателки от Русия и 
Беларус тя успя да стиг-
не до бронза. Лош шанс 
имаше другата наша 
шампионка Цеца Дими-
трова, която в схватката 
за медал получи тежка 
контузия, която лекува и 
до днес.

Цветелина Цветано-
ва е една от малкото ви-
дински състезателки по 
джудо (който е олимпий-
ски спорт). Може би за 
това подхожда нейната 
крехка структура и дина-
мика, които проявява на 
татамито. Шампионка на 
страната в една от най-
леките категории, тя е 
неизменно в национал-
ния отбор. Изминалата 
2010 година бе много 
успешна за Цвети,  тя 
успешно участваше на 
няколко международни 
състезания – участва в 
първенствата  и за млад-
ша, и старша възраст и 
спечели два сребърни 
медала на балканиади-
те в Черна гора и Хър-
ватска. Нещо повече, 
това нежно момиче по-
каза, че може да защи-
ти успешно авторитета 
на видинската школа по 
самбо и стана балканска 
шампионка на първен-
ството в Румъния.

Вече трето десети-
летие

ентусиастът пла-

мен петров,
заслужил треньор, 

възпитава елитни със-
тезатели във видинската 
школа. Първият видин-
ски световен шампион 
от Милано 1987 г. и Ню 
Джърси 1989 г. Васко 
Соколов е единствен 
видински двукратен све-
товен шампион. На този 
връх се изкачват и Бисер 
Николов, Ивайло Тодо-
ров и Сашо Янев – все 
възпитаници на Пламен 
Петров.

Габриела Кирилова 
е единствената  видин-
ска спортистка, която е 
европейска шампионка. 
Днес тя  продължава 
успешно да се състеза-
ва и има голям дял за 
подготовката на всички 
видински  шампионки и 
медалистки. По-големи-
ят син на треньора Ми-
лен продължава да се 
състезава и да помага 
в школата като треньор, 
след работно време.

Не само девойките-
шампионки са гордост 
на Пламен Петров. Ми-
налата година балкан-
ски шампиони станаха 
Божидар Малинов и 
Светослав Станков. На 
турнира „Ботева слава” 
от татамито във Враца 
се завърнаха със златни 
медали Деян Филипов, 
Асен Асенов, Малин Ма-
линов (това е вторият 
от тримата братя Мали-
нови, Дени е уникален 
случай в самбото и джу-
дото, който бе награден 
и с купа за най-техничен 
състезател).

Радващо е, че дву-
кратният све-
товен шам-
пион Васил 
Соколов не 
се е откъснал 
от видинската 
школа. Като 
н а ц и о н а л е н 
с ел е к ц и о н е р 
той  шлифова 
качествата на 
н а й - д о б р и т е 
видински със-
тезатели и ги 
извежда на 
е в р о п е й с к и -
те и световни 
п ъ р в е н с т в а , 
където обикно-
вено присъст-
ва и Пламен 
Петров, който 
се утвърждава 
и като между-
народен съ-
дия.

О ч а к ва м е 
новата 2011 
състезателна 
година да раз-

шири и утвърди успехите 
на видинската школа по 
самбо и джудо и Видин 
да  получи, най-сетне, 
домакинство на едно 
голямо международно 
състезание.

ХАРи 
Яръмов

О  Б  Я  В  л  е  н  и  е
ОБлАСТнА диРекЦиЯ  „ЗеМеделие”

гр. Видин, ул.” Рибарска” №12, ет. 2
ОБЯВЯВА кОнкУРС

За длъжността:
„Главен експерт” в Общинска служба по земеделие-Брегово:

I. Минимални и специфични 
изисквания за заемане на длъж-
ността „Главен експерт” в Общинска 
служба по земеделие:

1. Образование - висше
2. Минимална образователна сте-

пен –  бакалавър
3. Минимален професионален опит 

– 2 години или придобит 
ранг ІVмладши;
4.  Знания
- да познава и правилно да прилага 

нормативната уредба, свързана с дей-
ността на Общинските служби по земе-
делие ; 

- да познава спецификата на рабо-
та и вътрешно-нормативните докумен-
ти – правилници, инструкции и проце-
дури, които се отнасят до успешното 
изпълнение на длъжността; 

- знания, свързани с познаване и 
ползване на нормативни актове при 
изпълнение на задачите в рамките на 
длъжността: познаване на Закона за 
Животновъдството, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, 
ЗВСГЗГФ, ППЗВСГЗГФ, Закон за арен-
дата в земеделието, Закон за опазване 
на земеделските земи; Закон за под-
помагане на земеделските производи-
тели; Наредба № 3 за регистрация на 
земеделски производители, Наредба 
№49/05.11.2004 г. за поддържане на 
картата на възстановената собстве-
ност, АПК, ЗОП, Закона за държавния 
служител, Устройствения правилник на 
ОД „Земеделие” и други свързани с ра-
ботата и преките задължения, произти-
чащи от заемане на длъжността. 

- да познава нормативната уредба, 
свързана със задълженията на държа-
вен служител;

5.  Умения и компетентности:
- компютърна грамотност – MS 

Office – MS Word, MS Excel; Power 
Point; Internet;

- управленски подход при решава-
не на задачите;

- способност да планира, организи-
ра и контролира собствената си рабо-
та;

- работа в екип;

- инициативност;
- стремеж към успех и желание да 

развива собствения си потенциал;
6. Кандидатите да отговарят на ус-

ловията на чл. 7 от Закона за държав-
ния служител;

7. Минималният размер на основ-
ната заплата за длъжността „Главен 
експерт” в Общинска служба по земе-
делие – Брегово е 466,00 лева

II. начин на провеждане на кон-
курса:

- решаване на тест; 
- интервю;
III. необходими документи за 

кандидатстване:
- заявление за участие в конкур-

са – по образец /Приложение № 2 към 
чл.17, ал.1 на Наредбата за провежда-
не на конкурсите за държавни служите-
ли, ДВ бр.6/23.01.2004г.;

- декларация от лицето, че е пъл-
нолетен български гражданин, не е по-
ставен под запрещение, не е осъждан 
за умишлено престъпление от общ ха-
рактер на лишаване от свобода и не е 
лишено по съответен ред от право да 
заема определена длъжност;

- копия от документи, за придоби-
та образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и 
правоспособност;

- копие от документите, удостове-
ряващи продължителността на профе-
сионалния опит или придобития ранг 
като държавен служител;

IV. Срок за подаване на докумен-
тите: 14 календарни дни от публикува-
не на обявлението.

V. Място на подаване на доку-
ментите: Областна дирекция “Земеде-
лие”– Видин, ул.”Рибарска” №12, ет.2, 
ст. № 6

VI. Общодостъпно място, на ко-
ето ще се публикуват списъци или 
други съобщения във връзка с кон-
курса: Информационното табло на Об-
ластна дирекция “Земеделие” – Видин, 
ул.”Рибарска” №12, ет.2 и Общинска 
служба по земеделие – Брегово.
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0885 54 06 35
0878 54 06 35
0895 31 98 87
www.eli75.portalimoti.com
e-mail: 
eli75_1975@abv.bg

Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

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. 4 17 - 19 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...........................................................20 000 лв.
41 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.3, отремонтирана .....................27 000 лв.
43 кв.м....„Крум Бъчваров”, панел, ет.4, лукс с мебели .......................35 000 лв.
двустайни
65 кв.м.... ЦГЧ, тухлен-мансарден, ет. 3...............................................45 000 лв.
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.
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 стр., 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 стр. 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 апартамент 

с Акт 16, ново строител-

ство и къща с двор в Ино-

во; тел.: 0888 324 125

продавам спешно ту-

хлена гарсониера, с из-

глед към Дунав – 26 000 

лв.; тел.: 0879 896 968

продавам изгодно 

тристаен тухлен апарта-

мент; тел.: 0878 334 034

продавам панелен 

гараж в ОКС и фургон; 

тел.: 0889 722 292

продавам терен в 

Ново село, в регулация, 

1,2 дка, с вода и до ток, 

цена по споразумение; 

тел.: 0889 334 449

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

продава изгодно ма-

газин от 33 кв.м в ново-

построена сграда; тел.: 

0887 943 970

продавам гарсони-

ери в к-с „Гео Милев”, 

ет. 3 – 23 500 лв., „Крум 

Бъчваров”, ет. 6 – 26 000 

лв. и в к-с „Бонония”, ет. 

8 – 21 000 лв.; тел.: 0898 

633 302

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 тристаен 

тухлен апартамент, идеа-

лен 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 двустаен 

тухлен в к-с „Съединение” 

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 апартамент 

в широк център, тухла, га-

раж, ново строителство, 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”), ху-

бав, от собственик; тел.: 

0898 510 395

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 спешно 

къща 60 кв.м в к-с „Боно-

ния”, 370 кв.м двор; тел.: 

0898 633 302

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 двустайна 
(малка) къща с малък 
двор в с. новоселци, 
Слана бара; тел.: 094/ 
642 559 - Виткова

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

З а м е н я м  м а газ и н 

30 кв.м за кола (джип) с 

доплащане; тел.: 0887 

943 970

дАВА пОд нАеМ

давам под наем апар-

таменти – тухлени и па-

нелни – във всички райо-

ни; тел.: 0879 896 968

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 нощувка, 

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 кабинет, в 

близост до МЦ „Биомед”; 

тел.: 0898 441 393

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. Ду-

нав, 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 поме-
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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.

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

О  Б  Я  В  л  е  н  и  е
ОБлАСТнА диРекЦиЯ  „ЗеМеделие”

гр. Видин, ул.” Рибарска” №12, ет. 2
ОБЯВЯВА кОнкУРС

За длъжността:
„Младши експерт” в Общинска служба по земеделие-Брегово:

I. Минимални и специфични 
изисквания за заемане на длъжност-
та „Младши експерт” в Общинска 
служба по земеделие:

1. Образование - висше
2. Минимална образователна сте-

пен – професионален бакалавър
3. Минимален професионален 

опит – не се изисква;
4.  Знания
- да познава и правилно да прила-

га нормативната уредба, свързана с 
областта в която работи; 

- да познава спецификата на рабо-
та и вътрешно-нормативните докумен-
ти – правилници, инструкции и проце-
дури, които се отнасят до успешното 
изпълнение на длъжността;

- да познава нормативната уредба, 
свързана със задълженията на държа-
вен служител;

5.  Умения и компетентности:
- компютърна грамотност – MS 

Office – MS Word, MS Excel; Power 
Point; Internet;

- способност да планира, органи-
зира и контролира собствената си ра-
бота;

- работа в екип;
- инициативност;
- стремеж към успех и желание да 

развива собствения си потенциал;
6. Кандидатите да отговарят на ус-

ловията на чл. 7 от Закона за държав-
ния служител;

7.Минималният размер на основ-
ната заплата за длъжността „Младши 
експерт” в Общинска служба по земе-
делие – Брегово е 379,00 лева

II. начин на провеждане на 

конкурса:
- решаване на тест; 
- интервю;
III. необходими документи за 

кандидатстване:
- заявление за участие в конкур-

са – по образец /Приложение № 2 към 
чл.17, ал.1 на Наредбата за провежда-
не на конкурсите за държавни служи-
тели, ДВ бр.6/23.01.2004 г.;

- декларация от лицето, че е пъл-
нолетен български гражданин, не е по-
ставен под запрещение, не е осъждан 
за умишлено престъпление от общ ха-
рактер на лишаване от свобода и не е 
лишено по съответен ред от право да 
заема определена длъжност;

- копия от документи, за придоби-
та образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и 
правоспособност;

- копие от документите, удостове-
ряващи продължителността на профе-
сионалния опит или придобития ранг 
като държавен служител;

IV. Срок за подаване на докумен-
тите: 14 календарни дни от публикува-
не на обявлението.

V. Място на подаване на доку-
ментите: Областна дирекция “Земеде-
лие”– Видин, ул.”Рибарска” №12, ет.2, 
ст. № 6

VI. Общодостъпно място, на ко-
ето ще се публикуват списъци или 
други съобщения във връзка с кон-
курса: Информационното табло на Об-
ластна дирекция “Земеделие” – Видин, 
ул.”Рибарска” №12, ет.2 и Общинска 
служба по земеделие – Брегово.

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.
двустайни
кв. „Калето”, 76 кв.м, ет. 4/5,  тухла, гараж...55 000 лв.
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 стр....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, отремон., 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.
купува
УПИ в с. Иново, Рупци и Чупрене

щение 14 кв.м в центъра, 

подходящо за офис, ма-

газин, 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 пи-

ано; 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

продавам гумена лод-

ка – 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

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, гледане на деца; 

тел.: 0893 921 445

УСлУГи 

предлагам редовно и 

дистанционно обучение 

по английски език по про-

грама; 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 мон-

таж на промишлени и 

жилищни 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, фа-

янс, теракот - цени дос-

тъпни; тел.: 0882 406 658

АВТОМОБили

продавам/Заменям 
Мерцедес С 220 CDI, 2001 

г., за гарсониера с допла-

щане; тел.: 0898 718 710

продавам Фолксваген 

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 дъска и 

палметен плуг и косачка 

BCS; тел.: 0889 207 517

продавам дискова 

брана 3 м; тел.:  0896 

701 791

дРУГи

Търсим съквартирант/

ка; тел.: 0877 452 060
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Времето 17- 19.01

Вицове

бр. 4 17 - 19 януари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав в края на седми-
цата бе 532 см., понижение с 
20 см.

При км 833,60 - Ново село 
-  460  см., понижение с 45 см.

Температурата на водата – 2°C.

Днес ще бъде предимно 
слънчево. Максималните тем-
ператури ще бъдат до 7°, ми-
нималните – около -1°С. Ско-
ростта на вятъра е 1 до 3 м/
сек., слънцето изгрява в 07:59 
ч. и залязва в 17:20 ч. 

Във вторник  и сряда ще има разпокъсана об-
лачност, максималните температури във вторник ще 
бъдат в интервала от 5° до 10°, в сряда – от 3° до 
8°С. 

Овен За мнозина от знака ще е 
добре да не предприемат пътувания на да-
лечни разстояния, особено ако не са имали 
достатъчно време да ги организират. Мно-

зина от вас ще изпитват сериозни затруднения как-
то на работното си място, така и в личния си живот. 
В любовта не повишавайте тон.

Земята може да бъде спасена от .... 
кокошите яйца

Черният шоколад увеличава живота

Измиването на ръцете – начин да избегнем ненужните обяснения

Държавна агенция 
“Национална сигурност” 
(ДАНС) е извършила ма-
сирана проверка на под-
писката на РЗС, с която 
се иска свикване на на-
ционален референдум за 
разпускане на 41-то На-
родно събрание. Агентите 
на ДАНС са посетили 757 
адреса в София, Бургас, 
Враца, Видин, Габрово и 
Ямбол.

Данните са:
- 290 са отрекли, че 

са участвали в подписка-
та, заклели сe, че обичат 
ББ и са се подписали;

- 18 са се насрали 
мълчаливо;

- 29 са се напикали;
- 36 са се разплакали;

- 6 са потвърдили 
подписите, но не са поже-
лали да се подпишат и на 
документа на ДАНС;

- 1 е получил инсулт 
по време на проверката;

- 110 са твърдели, че 
не могат да пишат и няма 
как да са подписали как-
вото и да е било;

- 6 са се криели и не 
са отваряли вратата (за 
тях ще има допълните 
проверки);

- 1 е успял да избяга 
по време на проверката 
и повече не се е връщал 
на адреса си(има данни, 
че е напуснал България с 
фалшив паспорт);

Нито един подпис не 
се е потвърдил! Награ-
дени са служителите на 
ДС.

Телец Всички от знака трябва да 
владеят емоциите си пред конкуренти или 
недоброжелатели, особено ако все още не 
са постигнали желаните от тях резултати в 

професионалната сфера. Не правете крупни покуп-
ки, които могат да нарушат стабилността на финан-
совото ви състояние. 

Близнаци Обръщайте внимание на 
дребните жестове и думи, които изпускат 
пред вас колеги или делови партньори, за-
щото така ще можете да се предпазите от 

задаващи се неприятности. Други, които са по-поти-
снати, ще трябва да избягват самотата, особено ако 
се чувстват недооценени.

Рак В любовта не очаквайте 
разбиране от интимната си половинка, ако 
самите вие не го проявявате. Интуицията 
е тази, която ще ви помага да се движите 

в правилна посока в професионалната сфера. На-
пълно възможно е да имате усещането, че с част от 
делата си тъпчете на едно място.

лъв  Напълно възможно е мно-
зина от вас да се сблъскат с някои обсто-
ятелства в професионалната сфера, които 
ще ги принудят да предприемат реконструк-

ции на работното си място. Приемете наложител-
ните промени от положителна гледна точка, за да 
се възползвате от тях с пълна сила.

дева На почти всички от знака 
няма да им липсва решителност в професи-
оналната сфера, но като че ли ще страдат 
от липсата на рационално мислене, когато 

става въпрос за осъществяване на личните им про-
екти. Не загърбвайте подкрепа, която искат да ви 
окажат близки и колеги.

Везни Опитайте да разширите 
сами своите възможности в професионал-
ната сфера, но не се противопоставяйте 
открито на делови партньори и клиенти, 

особено ако те изискват нещо различно от вас. Из-
ползвайте силни аргументи, ако искате да спечели-
те подкрепата им. 

Скорпион Представителите на знака 
ще получат заслужени овации за уменията 
си от страна на клиенти, делови партньори, 
началници или колеги. Вероятно част от вас 

обаче ще са ангажирани с измененията, връхлитащи 
ви в личния живот, което и може да намали вашата 
бдителност към текущото ви финансово състояние. 

Стрелец Опитайте се да преосмис-
ляте, а и да оценявате обективно създаде-
ните от вас до момента връзки и контакти 

от делови характер. Сантименталните аспекти в 
интимната област ще имат решаващо значение за 
отношенията ви с любимата ви половинка. Не се 
хвърляйте в непознати за вас поприща.

козирог Представителите на знака 
не е изключено да претърпят лишения в име-
то на материалната сигурност. Ще печелите 

благодарение на високата си работоспособност и 
готовността да направите крачка назад тогава, ко-
гато обстоятелствата ви принуждават. В личен план 
ще сте засипвани с внимание.

Водолей Почти всички от знака 
трябва да научат точната стойност на парите, 
ако искат да се радват на стабилност дълго 

време. Необходимо е да се освободите от задъл-
жения, които не ви носят нищо положително както в 
професионален, така и в личен план. Опитайте се да 
имате практично отношение към битови въпроси.

Риби Мнозина от знака ще имат 
усещането, че са лишени от нови възмож-
ности в професионалната сфера. Не се 
отказвайте да подобрите своята квалифи-

кация, дори и това за вас да означава компромис 
или лишения от нещата, които обичате да правите в 
свободното си време.

Мембраната (люс-
пата), която се намира 
под черупката на коко-
шето яйце, е способна 
извънредно активно да 
поглъща въглерода, ус-
тановиха индийски учени  
от университета в Калку-
та.  Именно повишеното 
натрупване на този газ в 
атмосферата на нашата 
планета причинява пар-
никовия ефект и разруша-
ването на озоновия слой, 
а оттам - и на глобалното 
затопляне. 

Оказало се, че една 
мембрана от кокоше яйце 
може да погълне и задър-
жи въглероден двуокис с 
маса, седем пъти по-голя-
ма от масата на ципата. 

Учените предлагат 
да се произвеждат при-
бори за поглъщане на 
въглеродния двуокис на 
основата на яйчената  
мембрана.  А докато тех-
нологията за масовото им 
производство не е разра-
ботена, въздухът на пла-
нетата трябва да се пре-

чиства по простия начин 
- като не се изхвърлят на 
боклука черупките от ко-

кошите яйца, а ги оставя-
ме за няколко минути, за 
да попият вредния газ.

ново проучване разкри ползите за здравето 
на шоколада с 70% или повече какао.

Няколко блок-
чета черен шо-
колад съдържат 
близо четири пъти 
повече антиокси-
данти от една сли-
ва или шепа брюк-
селско зеле. 

Изследвания 
на Университета в 
Абърдийн посоч-
ват, че антиокси-
дантите, които се 
съдържат в шоко-
лада с по-голямо 
съдържание на ка-
као, предпазват от 

образуването на тромбо-
цити в кръвта, които допри-
насят за сърдечно-съдови 
заболявания. Друго проуч-
ване, проведено в Дюсел-
дорф и в Университета на 
Калифорния, показва, че 
антиоксидантите могат да 
се преборят с някои щети 
върху артериите, причине-
ни от тютюнопушене.

Шоколадът е и един 
от най-големите източни-
ци на магнезий, които са 
от съществено значение 
за мозъка. Той подобрява 
паметта и защитава срещу 

Алцхаймер и други мозъч-
ни заболявания. Според 
японски учени шоколадът 
укрепва и засилва имунна-
та система, намалява хор-
моните на стреса и висока-
та тревожност. Освен това 
яденето на черен шоколад 
може да увеличи живота с 
една година, пише БГНЕС.

Лошата новина е, че 
полезното му действие 
има по-силен ефект при 
мъжете, отколкото при 
жените, по причини, които 
все още никой учен не е 
разбрал.

Състоянието, в което 
изпада човек след взима-
нето на трудни решения, 
психолозите наричат ког-
нитивен дисонанс. Това е 
доста неприятно състоя-
ние. 

Най-известната лич-
ност в света, която го е 

изпитала, е бил Пилат 
Понтийски, който е взел 
решението за осъждането 
на Христос на смърт. След 
това, римският управител 
взел вода и измил ръцете 
си пред народа, според 
древния юдейски обичай, 
сякаш снемайки от себе си 

отговорността за послед-
ващата смърт на Иисус. 
Именно оттогава изразът 
„измива си ръцете”  означа-
ва „не нося отговорност”.   

Любопитно е, че из-
следвания, проведени нас-
коро от американски учени 
от университета в Мичиган, 

потвърдили, че миенето на 
ръцете  действително об-
лекчава когнитивния дисо-
нанс.  Ето защо, към  пра-
вилото да си мием ръцете 
преди ядене, трябва да 
добавим и още едно - да ги 
мием и след взимането на 
важно решение.


