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Кой опропастява Видин и Белоградчик

Кадрови промени тресат 
Община Белоградчик

Млада телевизионна журналистка ин-
тервюира овчар:

- И накрая кажете на нашите зрители по 
колко литра мляко снася една овца.

Луди кадрови про-
мени заформи кметът 
на Белоградчик Емил 
Цанков. На 14 януари 
в интернет страницата 
на общината той огла-
си своята Заповед № 
1522 от 14 декември, 
в която е обявил кон-
курс в общинската 
администрация за 30 
длъжности, които са 
по трудово законода-
телство: от кметски 
наместници, личен 
състав и ТРЗ, каси-
ери, деловодители, 
шофьори, домакин, 
събирачи на данъци и 
такси, до контрольори 
и главни специалисти, 
та дори и до своята 
секретарка.

„Параноята го 
тресе”, обясняват 
си белоградчикчани. 
Във всеки той вижда 
човек, който може да 
измъкне документи, 
които да го уличат в 
закононарушения. А 
те не са малко и след 
публикациите им във 
в. „НИЕ” прокурорски-
те проверки следват 
една след друга.

Гръмна и замест-
ник-кметът на Бело-
градчик. Мирослав Въ-
тев бе „наследен” от 
Цанков от предишната 
кметска администра-
ция като отговарящ 
по икономическите 
въпроси. Причината 
за уволнението му се 
гадае от хората. Едни 

смятат, че Вътев е 
влязал в конфликт с 
шефа си във връзка с 
необмислените харчо-
ве на Цанков, довели 
до голямата задлъж-
нялост на общината. 
Някои обаче посочват, 
че зам.-кметът не е 
бил всеотдаен на ра-
ботата си, а е гледал 
и себе си. Те посоч-
ват, че той, жена му и 
брат му са се сдоби-
ли с апетитни имоти 
от бившето шивашко 
предприятие „Ведер-
ник”.

Дали Вътев е по-
душил намеренията 
на Цанков не се знае, 
обаче тъкмо била из-
дадена заповедта 
за уволнението му и 
зам.-кметът отърчал 
при д-р Мирчев и лич-
ният му лекар му дал 
болничен лист, че се е 
сецнал. Цанков обаче 
разпоредил веднага 
да запечатат канце-
ларията на неговия 
заместник, опасявай-
ки се да не се изнесат 
уличаващи градона-
чалника документи – 
в. „НИЕ” само чака да  
публикува поредица 
от такива доказател-
ства за закононару-
шения.

Интересно е обаче 
какво ще прави Цан-
ков без заместника си 
по финансите точно 

С решение № 15 от 
21.12.2010 г. по  конститу-
ционно дело № 9 от 2010, 
Конституционният съд на 
Република България обя-
ви за противоконституци-
онни § 1 и §2 от Закона за 
изменение и допълнение 
на Гражданския процесу-
ален кодекс, обнародва-
ни в Държавен вестник 

бр.13 от дата 16.02.2010 
г. Защото с тези измене-
ния управляващото мно-
зинство в НС реално спря 
възможността за при-
нудително изпълнение 
на частни вземания на 
Общините. Сега с обявя-
ването им за противокон-
ституционни отново се 
предоставя възможност 

парично вземане да бъде 
събрано от съдия-изпъл-
нител чрез запор, въз-
брана и публична продан 
на общинско имущество 
или от общински банкови 
сметки на средства, които 
не са получени като суб-
сидия от републиканския 
бюджет.

Решението на Кон-

ституционния съд влезе 
в сила три дни след обна-
родването му в брой 5 на 
„Държавен вестник”, т.е. 
от дата 14.01.2011 г. От 
тази седмица всеки, кому-
то общината е длъжник, 
може да си вземе парите 
като блокира сметката 
със собствените й прихо-
ди или разпродаде част-
ната й собственост.

Във Видинска област 
има не малко общини, чи-
ито кметове са работили 
така, че започват година-
та без дългове. Пример 
са Кула, Чупрене и Ново 
село. Има общини, които 
имат минимални нераз-
платени задължения. Но 
двете най-големи общи-
ни са потънали до ушите 
от дългове. Кметовете 
на Видин и Белоградчик 
през целия мандат сякаш 
се състезаваха кой ще 
направи повече разходи 
и кой ще натрупа повече 
финансови обвързаности.

Община Белоградчик 
дължи на хора, фирми 
и институции близо 2,5 
млн. лева, а Община Ви-
дин – около 5 милиона. 

Подкомитетът за наблюдение  на  
моста проведе четвъртата си сесия 

Областният управи-
тел Пламен Стефанов 
откри тази седмица във 
Видин четвъртата сесия 
на съвместния българо – 
румънски подкомитет за 
наблюдение на проекта за 
изграждане на новия гра-
ничен (пътен и железопъ-
тен) мост над река Дунав 

при Видин – Калафат. На 
заседанието присъства 
заместник - министърът 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски, придружаван 
от екип на министерство-
то, отговарящ за реали-
зацията на проекта. Във 

форума участваха още 
представители на румън-
ските министерства на 
транспорта и на финанси-
те, мениджърите на про-
екта от испанската фир-
ма ФСС, инженерите по 
надзора и представители 
на Звеното за управление 
и изпълнение на Дунав 

мост II, които са и органи-
затори на събитието.  

„Всички знаем колко 
е важно този проект да се 
развива с нужните темпо-
ве и срокове. Затова се на-
дявам, че това заседание 
ще постигне онези важни 
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сега, когато Консти-
туционният съд раз-
реши общините да 
бъдат осъждани да 
си върнат дълговете 
на фирмите, с кои-
то са работили (виж 
„Кой опропастява 
Видин и Белоград-
чик” на стр. 1 и 2). 
А дълговете, които 
кметът е натрупал, 
не само за малка 
община като Бело-
градчик тези пари 
са убийствено мно-
го. Да, убийствено 
много са близо два 
и половина мили-
она лева, които е 
подписал Цанков, 
че ще върне, а не 

го е сткорил. Това 
му безгрижие сега 
ще накара фир-
мите след като го 
осъдят да искат съ-
дия-изпълнител да 
блокира извънбю-
джетните сметки на 
общината. 

Така Белоград-
чик ще остане без 
пари за каквато и да 
е дейност, която не 
се финансира пряко 
от държавата.

Н а п р и -
мер кмет-
ската адми-
нистрация 
ще остане 
без запла-
ти. Но по-
страшното 
е, че цяло-
то населе-

ние на общината ще 
бъде разтърсено от 
н е д а л н о в и д н о т о 
харчене на кмета. 
Дори всеки турист 
ще бъде засегнат от 
нехайното цанково 
харчене на общин-
ски средства. Това 
означава, че всякак-
ва местна дейност 
напълно ще замре, 
защото всеки лев, 
дошъл от такси, да-
нъци, продажби ще 

бъде блокиран, за 
да бъде изплатен 
на фирмите, които 
вече години чакат 
Цанков да се сети, 
че са свършили ра-
ботата си. 

Не е спокоен и 
другият зам.-кмет 
Александър Алекси-
ев. Говори се, че Цан-
ков ще му подпише 
заповедта за уволне-
ние в понеделник.

Видин – като под турско!

Кадрови промени тресат Община Белоградчик

от стр. 1w
Като се прибави необмисленото 
разрешение в края на м.г. на ОбС 
- Видин кметът да изтегли 5 мили-
она лева кредит, а отгоре общи-
ната да съфинансира проекта за 
„Шарампоя” с още един милион 
лева, излиза, че доста повече от 
половината пари, които са край-
но необходими за елементарното 
съществуване на Видин, са за-
дължения. Да не говорим, че тези 
крайно необходими пари кметска-
та администрация вече три годи-
ни въобще не си прави труда да 
събира.

Можем да се питаме защо 

точно тези двама кметове съсип-
ват най-хубавите и стари градове. 
Дали защото след избирането им 
те веднага станаха членове на уп-
равляващата държавата партия, 
вярвайки на пълна толерантност 
към лошото им управление?

Отговор трябва да си даде 
всеки, гласувал за тях, но живее-
щите и в двата града вече разби-
рат, че родните им селища могат 
да станат още по-зле - до края на 
годината разбитите сега улици ще 
станат невъзможни за преминава-
не, ще спре плащането за чисте-
не, озеленяване, осветление, ас-
фалтиране, ремонт на тротоари и 
какви ли не още дейности.

Кой опропастява 
Видин и Белоградчик

Отговорът на кмета Видов за исканата обществе-
ната информация, от която се разбира, че през м.май 
2009 г. дълговете на община Видин са били близо три 
милиона и четвърт лева.

какви са дълговете на Община Видин, никой не знае точ-
но. Вече две години се говори, че са между 4-5 и 8 млн. 

лева. И всички тези пари сега трябва да се върнат! 

Впрочем, една от 
най-големите тайни на 
Видов е какви дългове е 
натрупал за общинска-
та хазна. Никой не знае 
точно на кои фирми кол-
ко дължи. Практиката да 
използва фирмите и да 
не им заплаща договоре-
ното е запазена марка на 
Община Видин. Откакто 
седна на кметския стол, 
Видов пренебрегвайки 
Закона за счетоводствно-
то, изплаща дължимото 
предимно на фирмите, 
свързани с неговото об-
кръжение, а другите ги 
оставя да изнемогват. 
Така, само за една годи-
на, дългът, който наследи 
от предшественика си – 
милион и нещо лева плюс 
кредит с дълъг гратисен 
период – набъбна на три 
милиона и четвърт.

Това е сигурно число. 
За да се добера до него 
беше необходимо две го-
дини да водя нескончаем 
низ от дела. Така през 
май 2009 г. във връзка 
със Закона за обществе-
на информация отправих 
питане към видинския 
кмет: „Какви са финан-
совите задължения към 
всяко дружество (ООД 
и ЕООД), всеки едноли-
чен търговец, агенция, 
НПО, физическо лице 
и др.”.  Видов скри тази 
информация (както и та-
кава за още пет подобни 
питания). Наложи се да 
заведа дела в Админи-
стративния съд. Съдът 
постанови, че не може да 
ми откаже исканата об-
ществена информация. 
Въпреки това кметът не 

я даде. Наложи се да го 
осъдя отново. За близо 
две години всички дела 
бяха спечелени както 
във видинския съд, така 
и на висшата инстанция. 
Накрая, за да не бъде 
наказан за неизпълнение 
на съдебни решения, на 
17.12.2010 г. кметът ми 
изпрати писмо. В него 
той отново не дава пълен 
отговор какво дължи на 
всеки отделен кредитор, 
което е подсъдно. Но в 
случая важното е, че все 
пак се е откъснало от 
сърцето му да предоста-
ви общите задължения 
на общината към 31 май 
2009 г. И те са били 3 205 
916.05 лева (виж факси-
милето).

Значи само за първа-
та си година и половина 
той е удвоил дълговете 
на Община Видин! До 
днес се предполага, че 

най-малко ги 
е утроил!
По сигурна инфор-

мация, до края на тази 
седмица претенции за 
вземания от сметката на 
Община Видин ще заявят 
няколко представлявщи 
фирми адвокати: едини-
ят за около 600 хиляди 
лв., другият за около 1 
милион, третият за бли-
зо 700 хиляди. За всички 
тези пари има спечелени 
дела срещу общината на 
висша инстанция и изда-
ден изпълнителен лист 
(до днес Видов още не е 
дал отговор колко пари е 
профукал по некадърни 
адвокати, които са дове-
ли до тези отрицателни 
за общината резултати!). 

Освен това общината 
е осъдена за още двайсе-
тина други по-дребни па-
рични иска. Между които 
е и обезщетение от 35 
хил. лв. за пребития мла-
деж в неохраняваната 
градска градина (а сега 
се очаква да бъде одо-
брена и присъдата от 100 
хиляди лев за синовете 
на Вълчо Вълчев, спасил 
от убийство този младеж 
със своя живот).

Така че още първия 
месец на годината кме-
тът Видов сам е довел 
финансите на общината 
до крайно тежко положе-
ние. Затова 

трудно може 
да извърши 
някакъв 
позволен ход. 
Теоретически той 

сега трябва да е готов да 
плати всички тези мили-
они лева дългове. Защото 
по досегашния закон той 
трябваше да предвиди  в 
бюджета за 2011 г. пари-
те, които дължи. С други 
думи – на предстоящото 
обществено обсъждане 
на бюджета на 24 януари 
кметът трябва да пока-
же тези числа. Но едва 
ли някой вярва, че си е 
помислил такова нещо. 
Още повече некадърна-
та му администрация не 
може да събере пари-
те  за най-необходимите 
дейности в общината, 
камо ли да извади още 
няколко милиона излиш-
ни лева, за да се разпла-
ти с кредиторите.

А и да е записал ня-
какви хипотетични суми, 
те със сигурност са само 

за маскировка на нещаст-
ния бюджет. Бюджет, об-
речен както всичките му 
досега – всяка от трите 
му кметски години е с на-
растващо неизпълнение 
на приходите и превиша-
ване на разходите.

Както посочих, ад-
вокатите на фирмите, 
спечелили делата срещу 
общината, вече 

не се колебаят 
дали да искат 
парите си чрез 
съдия-
изпълнители-

те. 
Затова единственото, 

макар и половинчато спа-

сение, може да се постиг-
не, ако кметът предложи 
на всяка фирма, която е 
блокирала извънбюджет-
ната сметка на община-
та, да се договорят за 
разсрочване на взема-
нията. За да стане това 
обаче, той трябва първо 
да изплати на всеки кре-
дитор по 30% от дълга, 
а останалите 70% да се 
разхвърлят в следващите 
месеци по 10 %. Но 

това пак не е 
по силите 
на Видов!
За да се спаси от 

съдия-изпълнители, Об-
щина Видин преди вре-

ме беше открила 
банкови сметки в 
различни клонове 
в страната. За-
емът на Община 
Видин е в  „Асет 
Банк”. Това озна-
чава, че в същата 
банка е и извън-
бюджетната смет-
ка, която е гаран-
ция за връщането 
на кредита. Спо-
ред информация, 
изтекла от негови 
приближени, сега 
кметът бърза да 
прехвърли заема 
в „Д Банк” (бивша-
та „Демирбанк”) 
като му привнади 
още 5-те милиона 
лева нов кредит. 
А

това 
оконча-
телно ще 
съсипе 
о б щ и н а -

та!
Защото вече 

не може да не се 
връщат финансо-
вите задължения. 
Така хем банката 
ще си взема па-
рите от приходите 
на общината, хем 
оттам съдия-из-

пълнители ще теглят дъл-
говете на общината към 
фирмите. Ако се наложи, 
може да бъдат разпро-
дадени имотите частна 
общинска собственост. И 
няма да остане нищичко 
за нормалния живот на 
града! 

Така старопрестолни-
ят Бдин през 2011 година 
е изправен пред поруха, 
която може да се сравни 
само с падането му под 
турска власт през 1396 
година.

ВЛАДИМИр 
Савов
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За Бога, видинлии, не живейте в този тъжен град! 
Управници, кого подкрепяте - 

румънските търгаши и нашенските 
далавераджии или честния бизнес?

Продължава от 
миналия брой

Особено големи „гри-
жи” за бизнеса полага 
главният архитект на Об-
щина Видин.

Наскоро зарязал Со-
фия и пристигнал във Ви-
дин, за да даде временно 
рамо на кмета (че по не-
гови думи, другите коле-
ги-архитекти не щат да се 
хващат на хорото). Та съ-
щият раздава визи за нас-
таняване на павилиони в 
района на КАТ, които да 
прибират ,,еко такси,, от 
румънските ромски братя. 
И, разбира се, на сина на 
началника на дирекцията 
на полицията  -  веднага 
му е дадена първа линия, 
за да настани павилиона 
си в полза на ,,граждани-
те,, на Видин от Румъния 
(виж снимката).

Ще отбележа обаче, 
че тази първа линия е 
предоставена преди вре-
ме по план от Община Ви-
дин на Търговския център 
на Ситроен за прилежащи 
паркоместа. И тя  е изгра-
дена, отводнена, асфал-
тирана  озеленена 

от инвеститора 
„Ситроен”. 
Но така е, щом някой 

е имал глупостта и небла-
горазумието да инвестира 
в този тъжен град и да 
гради европейски център, 
да  харчи пари за офор-
мяне на подходите, за 
изграждане на паркинги, 
тротоари, велоалея, зеле-
ни площи и прочие! Имал 
е глупостта да гради даже 
и скъпо канализационно 
съоръжение от търгов-

ския център до градската 
подстанция, за да не се 
замърсява Дунав! За раз-
лика от всички останали 
предприятия - като запо-
чнеш от КАТ, та до края 
на града - ползват Дунава 
за директен канал на от-
ходните си нужди, поради 
липса на нужната канали-
зация. 

Освен това „Ситро-
ен” харчи пари за снего-
почистване, за косене на 
тревните площи и цело-
годишно поддържане на 
този прилежащ му район. 
А снегопочистващата тех-
ника, за която общината 
събира такси, влиза само 
в двора на КАТ, но не и 
при нас. 

Значи, когато трябва 
да се поддържа, теренът 
е оставен на нас. Ама ко-
гато някои от управниците  
на нашата родна Община 
са водени от усилията 
да подпомагат „местния” 
бизнес (развиващ дей-
ност, като регистрации 
на румънски МПС-та!), 
настанява павилиони без-
разборно, стъпква труда 
ни. Същевременно за 
същите тези наематели, 
както и за чакащите за 
регистрация на автомо-
билите си, като че ли не 
са необходими тоалетни, 
вода, ток и кофи за смет. 
Не, за управниците ни 
не е важно,  важното е 
алъш-веришът да върви. 
А той, заедно с всичките 
му последствия, остава 
незабелязан от РИОКОЗ, 
НАП, КАТ и др. институ-
ции. Очакваме скоро на 
това място, на входа на 
старопрестолния град, да 

се развие и един местен 
битак. 

Питам се защо фир-
ма „Ситроен” ще харчи 
средства за целогодиш-
ното поддържане на този 
терен, щом общината ще 
го владее – нещо, което 
юристите наричат ,,обла-
годетелстване за чужда 
сметка,,.

та като стана 
дума за смет, 
от 2005 г. фирмата, 

изградила Търговския и 
сервизен център „Ситро-
ен” и назначила на тру-
дови договори не малко 
работници и служители, 
не е получила от Община 
Видин нито стотинка от 
средствата, инвестирани 
в изградената канализа-
ционна система, която 
възлиза на 140 787 лв. 
Средства, залегнали в 
договора и протокола за 
строителство, тъй като въ-
просният канал не може 
да е друго освен публич-
на общинска собственост. 
Говоря за изграждането 
на  канализацията, не 
става въпрос за другите 
направени инвестиции в 
полза на Община Видин. 
И вече години фирмата 
чака да си получи вложе-
ните средства. Чака, за 
разлика от общината, на 
която, ако й дължиш так-
са смет, те праща на дър-
жавните институции, за да 
ти вземат парите веднага, 
или за да те закрият. 

Може би така ще е 
най-добре (!) – защо об-
щинската управа да тър-
си диалог с фирмите (на 
които самата тя дължи 
много пари)? Защо са й 

разговори и компромисни 
и за двете страни реше-
ния? Не й трябват – по-
лесно е да се блокират 
сметките на фирмите. 
Като до преди три дни не 
бе възможно да се блоки-
ра общинска сметка зара-
ди задължения, то никъде 
не е писано, че фирми-
те трябва да се щадят. 
Срещу фирмите всичко е 
позволено – защо да не 
им сложат по едно зап-
рещение на сметките? 
Или направо да ги закри-
ят?  Няма фирми – няма 
проблеми. Общината и 
да бъде заставена да си 
плати дълговете, то няма 
откъде да намери пари. 

Питаме се, г-н Видов 
(като ръководител града), 

не Ви ли правят 
впечатление вит-
рините с надпи-
си: ,,Ликвидация,,, 
, ,разпродажба,,, 
,,Отдава се под 
наем,,. Докъде ще 
я докарате с тези 
,,ефективни,, мер-
ки за подпомагане 

на бизнеса?  
Всъщност, кой от Об-

щината го е еня? Всякак-
ви писания и възражения 
към общинската управа 
или към общинския съвет 
са напразни, защото ос-
тават без становище. Ако 
си нямаш работа, пиши! 
Иначе -  да не си инвести-
рал, никой не те е молил 
да го правиш. 

Важното е, че Общи-
ната е осигурила работни 
места за ,, регистратори,, 
и ще повиши приходите 
си с настаняване на бара-
ки, защото подобни съо-
ръжения може да видите 
в целия град. Чудесен 
пример за борбата срещу 
безработицата! 

Питам се, питам и 
господа управниците на 
Видин – какви предпос-
тавки и условия сте съз-
дали за развитието на 
фирмите в този град, за 
да имате претенции към 
вече малкото останали от 
тях. Кого подкрепяте, и в 
кой бизнес?! Румънските 
търгаши и нашенските да-

лавераджии ли, или тези, 
които със зъби и нокти се 
борят, за да успеят да за-
държат и малкото работ-
ници, които имат, а?!

Давайте така! 
Продължавайте да не 

си плащате задължения-
та! Пречете на  инвестито-
рите -  не си ремонтирай-
те пътищата, допускайте 
и подпомагайте безхабе-
рието и безредието. И оч-
аквайте, очаквайте фир-
мите да намират (добре, 
ама откъде?!) средства, 
за да плащат това, което 
Вие имате да взимате! 

И накрая, при всич-
кото това безхаберие без 
край, бих искал да при-
зова, като онзи,  нашия 
,,градски” министър-пред-
седател: За Бога, инвес-
титори, не си влагайте па-
рите във Видин! За Бога, 
видинлии, не живейте в 
този тъжен град. Той не 
само е тъжен, но и живо-
тът тук е опасен за вас! 

Борис 
Стругарев

Ще попаднем в раздела „Най-бедни общини” 
Това е мнението на Павел Па-

унов, финансист, общински съ-
ветник  от група „Десен алианс” 
и зам.-председател на ОбС – Ви-
дин, който отговори на въпроса 
на в. „НИЕ” - „Какво ще се случи с 
Община Видин, след като креди-
торите й вече имат правото да 
й запорират сметките, за да си 
получат дължимото?”:  

Със свое решение 
Конституционният съд 
обяви за противоконститу-
ционни § 1 и §2 от Закона 
за изменение и допълне-
ние на Гражданския про-
цесуален кодекс, което 
означава, че отново е от-
ворена възможността за 

принудително 
изпълнение 
на частни взе-
мания на об-
щините. Т.е. 

от тази седми-
ца фирмите, на които об-
щината дължи средства и 
които имат изпълнителен 
лист, могат да запорират 
сметките на общината, 
както и да се премине към 
разпродаване на общин-
ско имущество. 

Този факт е силно 
обезпокоителен и касае 
животът и развитието в 
бъдеще на Община Ви-
дин. Обезпокоително е 
също и че не е обявено 
с точност на кого и колко 
пари дължи общината. 

Затова, като общин-
ски съветник, смятам да 
отправя питане към г-н 
Видов на следващото за-
седание на ОбС – Видин, 
за да се запознаем всич-

ки колеги с отговора му. 
Ние трябва да разберем 
точната сума, за да знаем 
и как тя ще се отрази на 
бюджета за 2011 г., както 
и на кои фирми се дъл-
жи. По досегашния закон 
неразплатените разходи 
трябваше да бъдат за-
ложени в бюджета, да се 
прехвърлят в следващата 
година, но все още няма-
ме бюджет. 

Вече три години гру-
пата на „Десен алианс” 
предупреждава, че пред-
лаганите бюджети на об-
щината са неизпълними в 
приходната си част и,  за 
съжаление, все се оказ-
ваме прави. 

Ситуацията е силно 
обезпокояваща защото 
е ясно, знае се, че прин-
ципно по-големите креди-
тори на общините имат 

своите добри адвокати, 
които следят за законови-
те изменения, за решени-
ята на Конституционния 
съд, приетите закони и 
те своевременно търсят 
своя интерес. А за изгу-
бените дела на Община 
Видин фактите сами гово-
рят. Една администрация 
трябва да работи в син-
хрон, т.е. висшестоящият 
й ръководител трябва да 
създаде този синхрон в 
работата със своя юри-
дически екип, със своя 
финансов отдел, със своя 
вътрешен одит и т.н. Кога-
то има хаотичност, резул-
татите са точно такива, 
каквито са налице в на-
шата община. 

П р е д у п р е ж д а в а х 
многократно, че тази го-
дина ще се получат най-
лошите резултати, които 

са очаквани от гледна 
точка на финансите. За-
щото ние продължаваме 
да раздуваме разходите, 
а приходите ги няма. А 
от това могат да произ-
текат неприятни неща. 
Първо, раздут бюджет за 
служители, на които няма 
как да бъде платено (те 
и в момента вървят на 
схемата - платен отпуск,  
неплатен отпуск -  а при 
такава схема следва че-
тиричасов  работен ден и 
накрая съкращения). Това 
ще бие върху качеството 
на обслужване на населе-
нието. 

С решението на Кон-
ституционен съд ние вли-
заме в дилема, в която 
кредиторите ще искат по 
най-бързия начин да бъ-
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дат удовлетворени техни-
те вземания, защото един 
вид те години наред спон-
сорират общината. Да не 
говорим, че има такива, 
към които задълженията 
са от предишния мандат. 
Затова ОбС трябва да 
вземе решение в правил-
на посока, тъй като до 
този момент  не се знае и 
по какви критерии и спо-
ред какви  приоритети е 
определяно към кого да 
бъдат изплатени дълго-
вете и към кого не е из-
плащано. А сега предпо-
лагам, че дължимото ще 
бъде плащано по реда на 
заявленията.  

ОбС – Видин тряб-
ва да свика бързо из-
вънредно заседание във 
връзка с това решение 
на Конституционния съд 
и по най-бързия начин 
администрацията на кме-
та трябва да предложи 
проект за бюджет за 2011 
година, защото оттук на-
татък исканията ще бъдат 
лавинообразни.  

Предстои публично 
обсъждане, което е обя-
вено за 24 януари, но Об-
щинският съвет все още 

не е запознат с проекто-
бюджета за 2011 г., а, че 
ще има публично обсъж-
дане не оправдава това. 
Не знам какво обсъжда-
не ще бъде, след като с 
този бюджет не е запоз-
нат ОбС, какво  публично 
обсъждане може да има, 
щом като в него не участ-
ват избраните общински 
съветници?    

Решението на Кости-
туционния съд, както и 
вероятността кредитори-
те да поискат парите си 
чрез запор на банковите 
сметки няма да доведат  
Община Видин до несъс-
тоятелност и банкрут. Но 
по-важното е, че общини-
те се разделят на богати 
и бедни. И ние ще попад-
нем, както винаги, в раз-
дела „Най-бедни общини”. 
Оттук натам ще пострада 
качеството на обслужва-
не на жителите на тази 
община. Според мен при 
такава ситуация ще се 
наложат реформи, т.е. съ-
кращения на бюджети на 
общински предприятия, 
на служители. И юриди-
ческият екип на общината 
ще трябва да сключи спо-
разумения с кредиторите, 
които заведат искове, за 

поне нормалното функци-
ониране на общината, за 
което се изисква осветле-
ние например, т.е. не бива 
да бъдат и има начини да 
не бъдат прекъснати жи-
зненоважните й функции. 

Общината е едно го-
лямо предприятие, което 
трябва да се управлява 
мениджърски. А мени-
джър е лицето, което 
трябва да бъде активно, 
да търси инвеститорите, 
да управлява плана на 
общината, да управля-
ва правилно средствата, 
с които тя разполага. И 
всичките тези неща досе-
га не са правени. 

Освен това за общи-
ната предстоят трудни 
месеци, както е в начало-
то на всяка година, защо-
то през януари събирае-
мостта на месните налози 
може да е свързана само 
със стари плащания. 
Едва през февруари за-
почва събирането на нови 
данъци и такси, така че 
ще имаме допълнителен 
вакуум на средства и об-
щинската администрация 
ще трябва да работи в 
посока на това да търси 
приходи. 

Ще попаднем в раздела 
„Най-бедни общини” 

и ползотворни решения, 
които ще дадат нов, уско-
рен тласък на строител-
ството на моста от двете 
страни на Дунав”, подчер-
та областният управител 
на Видин в приветстви-
ето си към участниците. 
Пламен Стефанов изрази 
увереност, че работа на 
подкомитета ще затвърди 
доверието на финансови-
те институции, подкрепя-
щи проекта, като важно 
условие за успешното за-
вършване на обекта.   

Заместник – министъ-
рът на транспорта Ивай-
ло Московски заяви, че 
разчита на  съдействието, 
оказвано от структурите 
на Европейската коми-

сия и че резултатите от 
заседанието ще станат 
гаранция, както за финан-
сирането на обекта, така 
и за завършването му в 
очакваните срокове.  „Със 
задоволство отбелязвам 
факта, че още в начало-
то на годината, заедно с 
румънска страна, поста-
вяме този приоритетен 
проект с общоевропейско 
значение в центъра на 
нашето внимание, както 
на политическо, така и на 
експертно равнище”, каза 
Ивайло Московски. Той 
оцени днешната сесия 
като добра възможност да 
бъде обсъден напредъкът 
в изпълнението на строи-
телните работи, както и 
мерките за подобряване 

на координацията и ефек-
тивността на управлени-
ето, целящи своевремен-
ното въвеждане на обекта 
в експлоатация.

Заседанието запо-
чна с презентация на 
актуалното състояние и 
развитието на проекта 
на българска и румънска 
територия. Работата на 
подкомитета продължава 
с обсъждането и подпис-
ването на документи по 
финансовите меморанду-
ми и координирането на 
дейностите между парт-
ньорите. Сесията при-
ключи с обсъждането на 
въпроси и проблеми, съ-
пътстващи строителство-
то на инфраструктурното 
съоръжение. 

Подкомитетът за наблюдение  на  
моста проведе четвъртата си сесия 

О  Б  Я  В  Л  е  Н  И  е
ОБЛАСтНА ДИрекЦИЯ  „ЗеМеДеЛИе”

гр. Видин, ул.” рибарска” №12, ет. 2

ОБЯВЯВА кОНкУрС
За длъжността:

„Младши счетоводител” в Дирекция „Административ-
но-правна, финансово-стопанска дейност и човешки 

ресурси” към Областна дирекция „Земеделие” - Видин:

I. Минимални и специфични 
изисквания за заемане на длъж-
ността „Младши счетоводител” в 
Дирекция „Административно-прав-
на, финансово-стопанска дейност 
и човешки ресурси” към Областна 
дирекция „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 при-

лага нормативната уредба, свързана с 
областта в която работи; 

- да познава спецификата на ра-
бота и вътрешно-нормативните до-
кументи – правилници, инструкции 
и процедури, които се отнасят до ус-
пешното изпълнение на длъжността;

- да познава нормативната уред-
ба, свързана със задълженията на 
държавен служител;

5.  Умения и компетентности:
- умения, свързани с прилагането 

на Закона за счетоводството и НСС;
- компютърна грамотност – MS 

Office – MS Word, MS Excel; Internet; 
Счетоводен софтуер;

- способност да планира, орга-
низира и контролира собствената си 
работа;

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

развива собствения си потенциал;
6. Кандидатите да отговарят на 

условията на чл. 7 от Закона за дър-
жавния служител;

7.Минималният размер на основ-
ната заплата за длъжността „Младши 
счетоводител” в Дирекция „Админи-

стративно-правна, финансово-стопан-
ска дейност и човешки ресурси” към 
Областна дирекция „Земеделие” е в 
размер на 466,00 лева.

Начин на провеждане на кон-
курса:

- решаване на тест; 
- интервю;
II. Необходими документи за 

кандидатстване:
- заявление за участие в конкур-

са – по образец /Приложение № 2 към 
чл.17, ал.1 на Наредбата за провеж-
дане на конкурсите за държавни слу-
жители, 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 про-
фесионалния опит или придобития 
ранг като държавен служител;

III. Срок за подаване на доку-
ментите: 14 календарни дни от пуб-
ликуване на обявлението.

IV. Място на подаване на доку-
ментите: Областна дирекция “Земе-
делие”– Видин, ул.”Рибарска” №12, 
ет.2, ст. № 6

V. Общодостъпно място, на ко-
ето ще се публикуват списъци или 
други съобщения във връзка с кон-
курса: Информационното табло на 
Областна дирекция “Земеделие” – Ви-
дин, ул.”Рибарска” №12, ет.2 

Румънският културен център 
празнува своя четвърти рожден ден 

Доплащане към болниците 
за извършената от тях дей-

ност по клинични пътеки
Районната здрав-

ноосигурителна каса 
преведе на трите мно-
гопрофилни болници 
за активно лечение в 
областта средствата за 
погасяване на отчете-
ните от болниците, но 
неразплатени дейности 
от страна на Касата. 
Средствата за доплаща-
ния към изпълнителите 
на болнична медицин-
ска помощ са за месеци 
на дейност по клинични 
пътеки юни и юли 2010 
година. 

Изплащането на 
тези единствени дължи-
ми средства на болни-
ците е в съответствие с  
поетия от управителя на 
НЗОК д-р Нели Нешева 
ангажимент - през януа-
ри болниците да получат 
всички дължими от Каса-
та средства за обслуже-

ните от тях пациенти по 
клинични пътеки през 
2010 година.

Средствата за ви-
динските болници са 
в размер на общо 189 
492 лв. за лекуваните по 
клинични пътеки паци-
енти през месец юни и в 
размер на общо 93 240 
лв. за дейността им през 
месец юли. Те са част 
от гласуваните в Зако-
на за бюджета на НЗОК 
100 000 000 лв. за не-
разплатени задължения 
за предходната година. 
Отделно от тях в бюдже-
та на НЗОК за 2011 г. са 
предвидени 958 020 000 
лв. за болнична помощ, 
което е с 250 млн. лв. по-
вече от миналогодишния 
бюджет за болнична ме-
дицинска помощ.

Пресцентър рЗОк 
– Видин

Българският култу-
рен център в Калафат и 
Румънски културен цен-
тър (РКЦ) във Видин бяха 
създадени едновремен-
но преди четири години. 
Време, през което, РКЦ  
организира 29 изложби 
на художници от Румъ-
ния, България и Сърбия, 

представи 6 изложби на 
автори от Видин, Лом и 
Варна в Българския кул-
терен център (БКЦ) в Ка-
лафат и Крайова.

Днес центровете 
имат богата културна 
дейност, много граждани 
и бизнесмени от стра-
ната и чужбина търсят 

консултации по различни 
поводи. Заслужава да се 
отбележи фактът, че сту-
дентка от далечна Фин-
ландия поиска помощ за 
написване на дипломна-
та си работа, както и тно-
ва, че наш съгражданин 
помоли да му кажем как 
може да открие своята 

полусестра в Букурещ.
Утре, 21 януари (пе-

тък), от 12:00 часа в 
Румънски културен цен-
тър (партера на Общи-
на Видин) ще се състои 
тържество, на което ще 
присъстват дейците на 
културата – художници, 
писатели, музиканти, 
представители на Об-
щина Калафат и на раз-
лични институции и ор-
ганизации от Крайова и 
Бъйлещ.

Ще бъде подредена 
тридесетата юбилейна 
изложба – живопис на 
Цветан Тимотеев, кул-
турологът Дан Вана от 
Дома на културата – Ка-
лафат ще изнесе кратък 
реферат за най-добрия 
румънски поет за всичкси 
времена Михай Еминес-
ку, а самодейният състав 
от с. Покрайна ще изнесе 
кратък концерт. 

          Иван Жуветов
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Милен Радуканов – новата футболна слава на Видин

„Видабаскет” с победа в Троян след завръщането на Пангаров

Двамата елитни плеймейкъри Бойко Панга-
ров – младши (вляво) и Кристиян Борисов – ме-
далисти с „Видабаскет” 2010 г. Ще се радваме 
да играят отново заедно в обновения видински 
отбор!

В неделния ден, 16 
януари, видинските бас-
кетболисти гостуваха на 

„Чавдар” – Троян, който 
миналата година се за-
върна в майсторската 

група. При спечелването 
на бронзовите медали в 
шампионата на „А” група 
видинските баскетболи-
сти ги надиграха  и като 
домакини, и като гости. 
Сега, след напускането 
на основни състезате-
ли, младежката форма-
ция, водено от Николай 
Колев, е със значително 
по-малки възможности, 
а и в Троян се играе 
доста трудно. 

Този сезон там се 
подвизава елитният 
център Николай Балев, 
който бе един от основ-
ните състезатели на „Ви-
дабаскет” по времето на 
треньора Краси Генов. 
Той поддържа добрата 
си форма и средно на 
среща реализира по 25-
30 точки!

Радващото за ви-
динския отбор е

завръщ ането 
на Бойко Панга-
ров – младши.

През есента талант-
ливият плеймейкър 
игра във висшата лига 
за „Спартак” – Плевен, 
родният град на младе-
жа, роден през 1988 го-
дина, но израснал като 
баскетболист във ви-
динската школа. Заедно 
с другия  свой съотбор-
ник Кристиян Борисов 
станаха на три пъти 
медалисти в зала „Фе-
стивална” – през 2003 
г. сребърни от шампи-
оната за момчета, през 
2010 година бронзови 
от първенството на „А” 
група и сребърни меда-
ли в турнира за Купата 
на Федерацията.

Бързи и атлетични, 
с висока баскетболна 
култура, двамата ти-
лови играчи са едни от 
най-добрите в „А” гру-
па. Този сезон Кристиян 
играе в „Дунав” – Русе 
– видяхме го в добра 
форма при гостуването 

им през есента във Ви-
дин. На въпроса: „Има 
ли намерение отново 
да се завърне във „Ви-
дабаскет”, той отговори 
многозначително: „При 
определени условия!”. 
Сега, след завръщането 
на неговия съотборник 
Бойко Пангаров във Ви-
дин вероятността става 
по-голяма.

Видинските баскет-
болисти направиха един 
невероятен мач в Троян 
и въпреки началната 
преднина на домакини-
те спечелиха с убеди-
телен резултат - 101:91. 
Треньорът Николай Ко-
лев направи много так-
тически смени и четвър-
тата победа утвърждава 
отбора в „А” група.

При своя дебют от-
ново във „Видабаскет” 
Бойко Пангаров – млад-
ши бе неудържим и при 
пробивите, и при стрел-
бата от разстояние, той 

даде своя принос за по-
бедата с 31 точки. Янко 
Янков има 19 точки, а 
младият Теодор Киров 
– 16. За домакините от 
Троян Красимир Коев – 
16.

Следва гостуване 
на Националната спорт-
на академия – София 
(на 23 януари), а на 30 
януари ще видим в зала 
„Фестивална” дебюта 
на „Видабаскет” и Бой-
ко Пангаров – младши. 
Гостуващият „Акаде-
мик” - Пловдив е на тре-
та позиция, но при една 
мобилизация вярваме, 
че видинските баскетбо-
листи ще ни зарадват с 
първата си домакинска 
победа за 2011 година. 

Отборът прогресира 
и тепърва ще се радва-
ме на неговите успехи.

Страницата под-
готви ХАрИ Яръмов

Възпитаникът на „Бдин” Милен Радуканов – старши 
треньор на ЦСКА. Този факт поражда гордост и само-
чувствие на всички любители на футбола от Видин.

• След две десетилетия по футболните терени на България, Румъния 
и Гърция възпитаникът на видинската футболна школа изведе ЦСКА от 
кризата и продължи успешно подготовката за новия сезон в „А” група.

• Голът срещу „Ювентус” – върхът в кариерата на футболиста от 
Видин.

• Сърдечна среща в фенклуба на ЦСКА във Видин – напролет армейците 
ще гостуват на стадион „Бенковски” за приятелска среща с „Бдин”.

Възпитаникът на ви-
динската футболна шко-
ла Милен Радуканов е 
един от най-колоритните 
личности в българския 
футбол. Роден е на 12 
декември 1972 година. 
Неговият по-голям брат 
Мирослав Радуканов е 
шампион на страната в 
многобой. Той завежда 
брат си на стадиона на 
атлетическата писта, но

Милен е при-
влечен от магия-
та на футболната 
топка

и остава верен на 
любимия спорт до днес.

Като юноша на 
„Бдин” първите си уро-
ци по футболно май-
сторство получава от 
Огнян Маринов и Ге-
орги Петров, бързо се 
утвърждава и в мъжкия 
отбор и заедно с Росен 
Кирилов играят в „Б” 
група, водени от треньо-
рите Тончо Проданов и 
Стефан Яръмов. Заед-
но с Росен през 1992 
година преминават в 
ЦСКА, бързо се утвърж-
дават в основния състав 
на клуба и дават своя 
принос за спечелване 
на шампионската титла 
от клуба на армейците. 
Датата 13 септември 

1994 остава паметна за 
Милен Радуканов – в 
срещата с италианския 
„Ювентус” от турнира 
за Купата на Европа 22-
годишният футболист 
с великолепен плътен 
удар от 30 метра про-
низва вратата на „Ста-
рата госпожа”, както 
наричат „Ювентус”, и 
донася победа с 3:2. За 
съжаление само някол-
ко дни по-късно среща-
та е анулирана и присъ-
дена служебна победа с 
3:0 за италианците – на-
правен е донос от Бъл-
гария за нередовността 
на Михтарски – познати 
нашенски номера.

В следващото десе-
тилетие Милен облича 
фланелката на „Спар-
так” – Плевен, на вечния 
враг на ЦСКА – „Левски” 
и през 1998 година ста-
на носител на Купата 
на България. Играе в 
„Локомотив” – София, в 
румънския „Национал” 
– Букурещ, в „Драма” – 
Гърция, а след завръ-
щането си в България 
– в „Несебър” и „Рилски 
спортист”.

Само за по-малко от 
една футболна година 
Милен Радуканов

извървя своя 

звезден път от 
преводач на ру-
мънския настав-
ник Андоне и по-
мощник на Гьоре 
Ивановски до 
старши треньор 
на ЦСкА.

При това вече взе-
маше смели решения 
и изведе отбора от дъ-
ното – победи над „Пи-
рин” – Благоевград, 
„Локомотив” – Пловдив 
и най-значимата побе-
да над  „Рапид” – Виена 
от лига Европа. Въпрос 
на умение, на шанс, но 
си заслужава! Защото и 
след зимната ваканция 
Милен Радуканов оста-
ва старши треньор на 
ЦСКА, поемайки цялата 
отговорност за предста-
вянето на отбора. 

Първите трениров-
ки бяха проведени за 
общофизически качест-
ва, съпругата на Милен 
лекоатлетката Наташа 
е тясно свързана с фит-
неса, велоергометрите 
и другите натоварвания 
с модерната съвремен-
на апаратура. Преди 
отборът да замине на 
подготвителен лагер в 
Ксанти, Гърция, футбо-
листите бяха включени 
в една от лицензираните 

системи на г-жа 
Радуканова и 
п р одъ л ж и тел -
ното натовар-
ване с велоси-
педи – спининг 
– се равнява на 
крос в пресе-
чена местност 
от 10 км. Дано 
това е добро начало за 
кондицията на футболи-
стите от ЦСКА през но-
вия сезон.

Милен има пълната 
подкрепа на спортно-
техническия директор 
на клуба Емил Костади-
нов, на своя помощник 
треньор Тодор Янчев, 
досегашен капитан на 
ЦСКА, на вратарите 
Здравко Чавдаров и 
Иван Караджов, на гол-
майстора Спас Делев 
(ако не се осъществи 
трансфер в чужбина), 
на Иван Бандаловски, 
Павел Виданов, Румен 
Трифонов, Коста Си-
мов, на Фабрицио Гри-
ло, Джузепе Акуеро и 
всички останали.

На среща с 
фенклуба на 
ЦСкА от Видин 
радуканов обе-
ща гостуване за 
приятелски мач 
на стадион „Бен-

ковски”.
Видинският клуб на 

феномените на ЦСКА 
във Видин с председа-
тел Янко Велков, кой-
то вече е представян 
на страниците на в. 
„НИЕ”, има вълнуваща 
среща с Милен Радука-
нов. Действително този 
талантлив футболист, 
а сега и треньор, кой-
то скоро време трябва 
да защити лиценз и за 
лига Европа, е третата 
футболна слава на Ви-
дин след Даниел Бори-
миров и Росен Кирилов. 
И ако този сезон „Бдин” 
отново е в аматьорския 
футбол с амбицията да 
се завърне в професио-
налния, то не трябва да 
забравяме какви елитни 
футболисти израснаха 
от школата на „Бдин”. 
Затова едно гостуване 
на ЦСКА във Видин без-
спорно ще върне само-
чувствието на изстрада-

лата видинска публика.
ЦСКА стартира в 

пролетния дял на шам-
пионата от 6-та позиция 
на 11 точки след есен-
ния първенец „Литекс” – 
Ловеч, но разликата от 
следващите отбори не 
е голяма и има възмож-
ност отборът да се бори 
за медали в шампиона-
та и ново участие в лига 
Европа.

По волята на жре-
бия първата среща от 
пролетния дял е на 26 
февруари срещу втория 
в класирането „Левски” 
– София. Ще следим с 
интерес представянето 
на ЦСКА, воден от Ми-
лен Радуканов. Заслу-
жава си! И вярваме, че 
на трибуните по време 
на мачовете ще има сил-
но видинско присъствие 
от фенклуба на ЦСКА, 
който вече има редовно 
регистрирани над 120 
любители на футбола.
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e-mail: nie_vd@mail.bg     http://vestniknie.dir.bg

В редакцията на в-к             
  на ул. “Градинска”  7, ет. 1, стая 3 (с/у Бюрото по труда) и в рекламната 
кантора на вестника на ул. “Цар Симеон Велики” 9 (бившата цен трал на 

хлебарница) всеки делничен ден се приемат обяви, реклами, съобщения и 
малки обяви за вестниците 

“24 часа”, “труд”,  “Български фермер”

ISSN 1310 - 1269                          п.к. 144,
 3700 Видин, ул. “Градинска” 7, ет. 1 
 тел./факс 60 61 62 - редактори

Авторът носи пълна отговорност  за  написаното.
Хонорари се  изплащат  само  за поръчани  материали.

и всички други столични и регионални вестници
 по цени на изданията.

Алуминиева 
и ПВЦ  дограма 

на разсрочено 
плащане

Срок за изпълне-
ние – до 3 дни

Справки на тел.: 
606 996, 601 928
0887 328 667

w

ИздаНИето не носи отговорност за достоверността на подадените за публикуване обяви.

гр. Видин, ул. „Александър Батенберг”, 
ет. 1, офис №4 (над банка „Пиреос”)

0885 54 06 35
0878 54 06 35
0895 31 98 87
www.eli75.portalimoti.com
e-mail: 
eli75_1975@abv.bg

Покупко-продажби, наеми, 

консултации за ипотечни кредити

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...........................................................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.

бр. 5 20 - 23 януари 2011 г.

ФрАНСИЗкУП-С
търси да назначи продавач-консул-

тант в магазин за авточасти
0899 86 40 46

ПрОДАВА 

ИМОтИ

П р о д а в а м  а п а р -

тамент с Акт 16, ново 

строителство и къща с 

двор в Иново; тел.: 0888 

324 125

Продавам спешно 

тухлена 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, 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 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 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 тристаен или 

по-голям тухлен апарта-

мент, по възможност с га-

раж; тел.: 0878 771 656

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

ДАВА ПОД НАеМ

Давам под наем обо-

рудвана обущарница на 

бул. „Панония”; тел.: 0878 

866 926

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 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 по-
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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

Гарсониери и боксониери
ул. „Дунавска”, 45 кв.м, ет. 8/12, тухла...25 000 лв.
ул.  „Дунавска”, 45 кв.м, ет. 2, тухла, обзаведена – лукс...40 000 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 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...50 000 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

мещение за лекарски 

или стоматологичен ка-

бинет, 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. 

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 поме-

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 втора упо-

треба керемиди – около 

500, 0,35 лв.; тел.: 0898 

634 375

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

кУПУВА

търся да закупя ци-

гулка четвъртинка; тел.: 

0887 393 131

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, 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 Маздра 

626, бензин, ’93 г. и Пежо 

405, комби, дизел, ’89 г., 

цена на двете коли – 2000 

лв.; тел.: 0888 872 687

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 резервни 

части – нови и втора упо-

треба, ГАЗ, РЦП, ЮМЗ, 

ремарке, редова сеял-

ка, двигател Т-150; тел.: 

0896 701 791

ДрУГИ

търсим  съкварти -

рант/ка; тел.: 0877 452 

060
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Времето 20 - 23.01

Вицове

бр. 5 20 - 23 януари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

При км 790,20  - Видин ни-
вото на Дунав е 554 см.

При км 833,60 - Ново село 
-  508  см., понижение с 4 см.

Температурата на водата 
– 3,2°C.

Днес ще бъде предимно об-
лачно. Максималните темпера-
тури ще бъдат до 4°, минимал-
ните – около 0°С. Скоростта на 
вятъра е 1 до 2 м/сек., слънцето 
изгрява в 07:57 ч. и залязва в 
17:24 ч. 

В петък ще превалява дъжд, в събота ще пре-
валява мокър сняг. Максималните температури ще 
бъдат до 1°. В неделя ще бъде облачно и ще пре-
валява сняг. Температурите ще бъдат в интервала 
от -3° до 0°С.  

20 януари - Петльовден

Tърговeц на дребно на продуктите на Pepsi във 
Видин спечели ски екскурзия до Швейцария 

Овен Представителите, родени 
под този зодиакален знак, ще трябва да се 
съобразяват с някои правила, установени 
в обществото, в което живеят или работят. 

Стремете се да избягвате поемането на рискове, 
защото те едва ли ще ви донесат дивиденти. Важно 
за вас на този етап е да следвате правилата.

Имате 4 пропусна-
ти подслушвания.
J J J
гласова поща: “Те-

лефонът на абоната е 
в заложната къща.”
J J J
Търсеният от вас 

абонат не отговаря за 
своитете действия.

Моля, обадете се 
по-късно, когато из-
трезнее.
J J J
Преди, като изгу-

бех дистанционното 
от телевизора, ми се 
искаше да му звънна. 
Сега ми се иска да на-
пише в google "къде е 
дистанционното".
J J J

Интервю с попу-
лярна рок-група:

- Какви проблеми 
имате?

- Преди имахме 
проблеми с наркотици-
те.

- А сега?
- Сега парите ни 

стигат за всичко!...
J J J
Жена в униформа 

на медицинска сестра 
възбужда руския мъж, 
защото той подсъзна-
телно счита, че тя има 
спирт!
J J J
- Докторе, ще жи-

вея ли?
- И на мен ми е ин-

тересно. 
J J J

телец Добре за вас ще е да ус-
тановите стопроцентов контрол върху по-
ведението, чувствата и мислите си. Не 
предприемайте крачки, които могат дори и 

минимално да ви отдалечат от благоприятните за 
вас планове и инициативи. Добре ще е да не сте 
злопаметни и отмъстителни.

Близнаци Почти всички представи-
тели на знака ще се радват на отлични ма-
териални постъпления, които ще им позво-
лят да изчистят някои стари плащания. Не 

си позволявайте необмислени покупки, защото те 
могат да ви причинят множество затруднения от па-
ричен характер. 

Рак  Мнозина от родените под 
този зодиакален знак ще бъдат обвинени 
за думи, които не са изрекли или са до-
толкова видоизменени, че едва ли ще ги 

познаят от първо слушане. Може би в този момент 
е важна вашата реакция, защото от нея ще зависи 
развоят на събитията. 

Лъв  Не се тревожете за неща, 
които точно сега не можете да промените. 
Не се поддавайте в плен на паниката, ако 
сте забравили за някоя важна за вас сре-

ща от делови характер. Може би едно телефонно 
обаждане от ваша страна ще поправи нещата и ще 
се измъкнете невредими от неловката ситуация. 

Дева Освободете от негативното, защо-
то то единствено и само ще спъва вашето 
развитие и ще ви прави безразлични към 
предприемането на промени от професи-

онален или личен характер. Правилото е, че ако 
влагат енергия в работата си, крайните резултати 
ще надминат първоначалните им очаквания. 

Везни Основната ви цел трябва 
да бъде с делата си на работното място да 
заслужите поздравления от страна на коле-
ги, делови партньори и началници. Избяг-

вайте рисковете, високите скорости и вредните за 
организма си навици. Не експериментирате с вече 
установената от вас сигурност. 

Скорпион Някои от този зодиакален 
знак ще са склонни да ускоряват осъщест-
вяването на някои свои инициативи в про-
фесионалната сфера. Напълно възможно е 

да сте изправени пред предизвикателства от чисто 
материален характер, които трябва да преодолеете 
със съобразителност и пестеливо отношение. 

Стрелец Най-големите шансове за 
успех на представителите на този зодиака-
лен знак се крият в новите възможности, пре-

доставени ви от страна на началник, колега, прия-
тел или познат. Не се опитвайте да пренебрегвате 
правилата, установени преди вас в професионална-
та сфера, дори и да сте жертва на стреса.

козирог Мнозина от вас ще трябва 
упорито да отстояват своята независимост 
при взимането на важни и съдбовни реше-

ния. Следвайте интуицията си, която на този етап 
от време ще е изключително изострена. Направете 
необходимото, за да се развиват делата ви в жела-
ната от вас посока.

Водолей Мнозина от този знак ще 
печелят нови благодетели благодарение на 
толерантността си и широкия мироглед, кой-

то им е вроден. Напълно възможно е да получите 
известия, които да увеличат значително деловите 
ви ангажименти не само в настоящ, но и в бъдещ 
момент. 

риби  Важно за вас ще е да из-
ползвате по правилен начин интуицията си 
в професионалната сфера. Разчитайте и на 
умението добре да излагате идеите и ми-

слите си. Вероятно ще е необходимо да направите 
съответните компромиси в името на по-важната за 
вас цел. 

Видинлията ще пътува с още 
общо 19 търговци на дребно 

до Швейцария през март 

Търговец на дребно 
на продуктите на Pepsi 
във Видин спечели ски 
екскурзия до Швейцария. 
Собственикът на фирма 
„Юпитер 19” ЕООД, заед-
но с още общо 19 търго-
вци на дребно, ще получи 
наградата ваканция за 
двама през март тази го-
дина в швейцарския ски 
курорт Анзер с включени 
нощувки, закуски, вечери 
и карта за ски съоръже-
ния. Имената на новите 
7 късметлии, които ще 
спечелят луксозната по-
чивка, бяха изтеглени с 
томбола на 14 януари. 
Други 7 печеливши вече 
бяха изтеглени на 15 де-
кември миналата година, 

а последните 6 имена ще 
станат ясни на 16 фев-
руари 2011 г. Екскурзи-
ята е част от кампания 
с подаръци за лоялните 
търговски партньори на 
официалния бутилировач 
на продуктите на PepsiCo 
за България Куадрант Бе-
вериджис. Тя стартира в 
средата на ноември 2010 
г. и ще продължи до 15 
февруари 2011 г. Кампа-
нията включва над 400 по-
даръка и много безплатни 
продукти за лоялните 
търговски партньори.

Пътуването до швей-
царския ски курорт е го-
лямата награда в кампа-
нията. За да участват в 
томболата за нея, търго-
вците трябва да закупят 
стек от 6 бутилки от 2 или 
2.5 литра Pepsi, Mirinda 
или 7UP и да въведат 
кода от скреч картата в 
стека в интернет на www.
pepsi-bg.com. Всеки тър-
говец трябва да регистри-
ра своя индивидуален 
профил на сайта и да въ-
веде поне 5 кода от скреч 
карти. Освен екскурзиите, 

по този начин търговците 
могат да спечелят и 400 
Bluetooth слушалки за 
мобилен телефон, както 
вече няколко видински 
търговци са спечелили.  
Всяка от скреч картите 
може да им донесе и до 10 
стека безплатни продукти 
от Куадрант Бевериджис 
– Pepsi, Mirinda или мине-
рална вода „Даня Богиня 
на водата”. 

В кампанията с пода-
ръци могат да участват 
само търговци на дреб-
но. За да получат своите 
награди, те трябва да за-
пазят своите скреч карти. 
Пълните условия за учас-
тие са на интернет стра-
ницата на компанията. 

На 20 януари църквата празнува преподобния Евтимий 
Велики, роден около 1320–1330 г. Тогава се празнува и 

паметта на последния търновски патриарх Евтимий.

При падането на Бъл-
гария под турско робство, 
столицата останала без 
цар — Иван Шишман бил 
посечен в Никополската 
крепост, патриархът бил 
единственото упование 
на изплашения народ. 
След като убили голяма 
част от семействата на 
болярите, завоевателите 

извели Патри-
арх Евтимий на 
градските сте-
ни, за да бъде 
посечен пред 
очите на хи-
лядното насе-
ление. Свиде-
телят на всичко 
това Григорий 
Цамблак пише, 
че когато ду-

ховният водач 
благословил паството си 
и коленичил с наведена 
глава, а палачът вдигнал 
брадвата да го екзекути-
ра, ръката му се вдърви-
ла. Смъртното наказание 
било отменено, но Патри-
арх Евтимий бил изпратен 
на заточение в Бачковския 
манастир, където починал 

около 1404 г. на около 74-
годишна възраст. Автор е 
на забележителни жития 
като това на св. Петка, св. 
Филотелия и др., на пох-
вални слова и пр.

20 януари е и Ден на 
младото семейство. За 
здравето на момчетата се 
празнува Петльовден.

Според обичая на 
този ден се заколва чер-
но петле на прага на къ-
щата и с кръвта му се 
прави кръст на челото на 
детето. Кръст се прави и 
на вратата — за здраве и 
предпазване от болести и 
лоши очи. Коленето на пе-
тел населението свързва 
с легендата за цар Ирод, 
който заповядва да убият 
всички мъжки деца, за да 

умре и Христос. Петлето 
се вари доста дълго и се 
готви като чорба. Майките 
месят прясна пита, зел-
ник, баница, които подна-
сят с греяно вино, подсла-
дено с мед и подправено 
с черен пипер. Заедно с 
децата отиват при бабата, 
като на Бабинден, на гос-
ти. Тя е приготвила три го-
зби и се закичва с перо от 
петела. Гостенките кичат 
бабата с къдели вълна, 
наниз червени сухи чуш-
ки, наниз пуканки и цветя. 
После приготвят знаме от 
опашите пера на петела и 
цветя, увиват го с червен 
конец на дрянова пръчка 
и като поиграят хоро и се 
нагостят, подаряват зна-
мето на бабата.


