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Нова диета за отслабване "се-
вернокорейска": 

50 грама ориз, до пълната и 
окончателна победа на комунизма 
над Тройната коалиция.

- Писаха ми 2 по биология, защото казах, 
че според Дарвин ние произлизаме от едно-
клетъчни, а според Симеон Дянков трябва 
да ядем колкото тях.

Тресе ни грип А(Н1N1), но още 
не е обявена епидемия

Свинете ги мори шап, а хората 
лепват свински грип. 

Чака се грипна ваканция
Успоредно с унищожаването на огнища 

на шап в Югоизточна България, грипна епи-
демия през изминалата седмица бе обявена 
в няколко града на страната. А в събота – и 
в столицата. 

Във Видин обаче още се държим. По-
точно още не е отчетена необходимата ста-
тистическа бройка, приета за областта: 270 
грипозни на 10 000 население - в първия ден 
на миналата седмица бройката е била 147.

Ето защо от Регионалната инспекция за 
опазване и контрол на общественото здра-
ве днес до обяд ще обработят данните със 
заболеваемостта от 17 до 23 януари и това 
ще реши има ли я формалната епизодична 
стойност, за да се обяви епидемия. Това 
каза за в. „НИЕ” д-р Цветанова, оглавяваща 
дирекция „Надзор на заразните болести”. 
Безспорно в по-
следните дни има 

Всичко зависи 
от финансовата 

дисциплина
Казва пред 

в. «НИЕ» Марко 
Петров, кметът на 
община Кула, който 
преди дни продаде 
общинска селско-
стопанска земя по 
1200 лева на декар

«НИЕ»: Господин 
Петров, независимо 
от приказките за кри-
за, управляваната от 
Вас община е една от 
малкото в страната, 
които нямат финан-
сови задължения. Сега 
засяга ли я решени-
ето на Конституци-
онния съд, че може да 
се запорират сметки 
или разпродава имуш-
щество на общините, 
които имат дългове?

Марко петров: Не. 
Ние никога през тези два 
мандата, през послед-
ните 8 години, не сме 
имали дългове, не сме 
имали такива проблеми. 
И се гордеем, че не дъл-
жим никому нищо благо-
дарение на една стабил-
на и строга финансова 
дисциплина и активно 
поведение на общин-
ската администрация и 
ОбС по отношение на 
възможностите да се 
привличат средства по 
европейските програми. 
Даже тази година започ-
ваме с преходен остатък 
от около 300 000 лв. в 

местните дейности и око-
ло 100 000 лв. от деле-
гираните държавни дей-
ности. Една голяма част 
се дължи на сериозната 
финансова дисциплина - 
без да парадираме с ня-
какви написани на книга 
и неизпълнявани след 
това антикризистни мер-
ки. Да, харчим само това, 
което имаме! Постигнах-
ме и по-добра органи-
зация при събирането 
на наши задължения от 
миналите години. Така 
в този преходен остатък 
ние имаме 100 000 лева 
средства, които сме съ-
брали от наши длъжни-
ци от предишни години. 
Ориентирахме се към 
частни съдия-изпълни-
тели, а не към държав-
ния, защото поставените 
проблеми по отношение 
на събираемостта при 
него не се решават. 

Можем да се похва-
лим, че 

започваме 
успешна 
2011 година. 

Бабинден
Областният упра-

вител на Видин Пламен 
Стефанов присъства на 
Бабинден в Ново село. 
Заедно с кмета на общи-
ната Георги Стоенелов, 
той  се включи в праз-
ничното шествие от чи-
талище „Земеделец” до 
здравната служба, пред 
която се състоя мест-
ният ритуал „Поливане 

на бабата”, след което 
бе представен ритуалът 
„Ористница” (виж сним-
ката). Празникът про-
дължи с духова музика и 
хора на площада в Ново 
село, а оттам гости и до-
макини се събраха на 
тържество в сградата на 
общината. 

 Във Видин пъстър 
букет от гербери и тради-

ционната за празничната 
трапеза на Бабинден 
млечна баница, получиха 
лекарите и акушерките 
от името на депутатите 
Любомила Станиславо-
ва и Владимир Тошев и 
нежното присъствие в 
ПП ГЕРБ – Жени ГЕРБ. 
Младежката организация 
на партията във Видин, 
както винаги оригинална, 
изработи и подари спе-
циални плакати, от които 
грееха усмивки: 598 за 
АГО - Видин и 108 за АГО 
- Белоградчик, колкото 
са родените в двете бол-
ници през 2010 година 
деца. От името на Ста-
ниславова и Тошев по-
дариха пакети с бебешки 
дрешки, които да бъдат 
раздадени на социално 
слаби семейства.
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В община Кула ще подобряват живота на възрастните

от стр. 1w
забележимо увеличаване 
на бройката на заболе-
лите, регистрирани са 
всички случай, подадени 
от личните лекари в РИО-
КОЗ. Изпратените проби 
в софийска лаборатория  
са доказали, че това е 
щамът A(H1N1), по-извес-
тен от 2009 г. като свински 
грип, сподели д-р Цвета-
нова.

Директорът на Центъ-
ра за спешна медицинска 
помощ д-р Димитър Ви-
денов каза за „НИЕ”, че 
болните от грип сега са 
няколко пъти повече от 

обикновеното за сезона. 
Отчетени са различни ус-
ложнения, главно на гор-
ните дихателни пътища 
– от фарингити до пнев-
монии. Неговите наблю-
дения показват, че има 
болни от всички възрасти, 
но най-засегнати са уче-
ниците и хората в активна 
трудоспособна възраст. 
Според д-р Виденов, още 
в петък, реално вече е 
имало условия за обявя-
ване на епидемията, но 
от РИОКОЗ закъсняват, 
защото според методика-
та няма как да отчетат, че 
населението на Видин е 
мигрирало, така че обек-

тивната бройка на живее-
щите е много по-малка.

Така досега има по-
лучена грипна ваканция 
само за учениците от 
езиковата гимназия във 
Видин, средното учили-
ще и професионалната 
гимназия в град Брегово 
и началното училище в 
Белоградчик. През по-
следните дни в отделни 
класове на различните 
други видински училища 
не са били на занятия над 
50 процента от ученици-
те. Много от тях обаче не 
са потърсили официална 
лекарска помощ и не са 
включени в статистиката 

за обявяване на масово 
заразяване. 

Наблюдението на раз-
витието на грипните епи-
демии всяка година по-
казва, че грипът обхваща 
около 30% от население-
то. Болестта се развива 
от 24 до 48 часа след за-
разяване и изисква бързи 
мерки. Грипът е особено 
опасен за често боледу-
ващи деца и страдащи 
от системни хронични за-
болявания от всички въз-
расти, бременни и хора 
с наднормено тегло. При 
тях най-често се развиват 
усложнения. Освен кла-
сическото лечение, тази 
година видинлии търсят 
и помощта на хомеопати-
ята – от „Оксцилококци-
нум” до предписване на 
индивидуални схеми от 
лекарите хомеопати. 

Тресе ни грип А(Н1N1), но още 
не е обявена епидемия

Остри респираторни заболявания - наблюдавани в началото на 
миналата седмица групи по възрасти за гр. Видин 

0 - 4 год.      5 - 14 год.           15 - 29 год.         30 - 64 год.   над 65 год. общо           %оо
13        13                 22            23         4                75       148,57

Сега  имаме средства 
и да обслужваме евро-
пейските поректи. 

В началото на година-
та в раздвижването на па-
зара за недвижими имоти, 
главно селскостопанска 
земя, община Кула е на 
първо място в България. 
Защото ние продаваме 
нашата селскостопанска 
земя на относително ви-
сока цена, а това говори 
и че открито и прозрачно 
провеждаме нашите кон-
курси. Така има възмож-
ност да се явят повече 
кандидати и да се реали-
зира конкурентното нача-
ло. Ето, за последните 28 
декара селскостопанска 
земя, които продадохме 
на 17 януари, взехме по 
1200 лева на един декар. 

Това говори вече за 

един проявен интерес 
към земята, която имаме. 
Може би има връзка с из-
граждането на Дунав мост 
и някои от по-прозорливи-
те фирми искат терени за 
създаване в бъдеще на 
някаква инфраструктура. 

Ние години наред не 
продадохме нито един 
декар селскостопанска 
земя. Нашата цел не е 
да декапитализираме об-
щината и да я предадем 
след местните избори на 
новия екип, та той да се 
чуди какво да прави. Ви-
наги се стремим да ра-
ботим целенасочено, да 
работим добре и заедно 
с общинския съвет. И ре-
зултатите са налице. 

От общо 264 общини 
в страната, по класация-
та на НСОРБ за стабилно 
финансово състояние, 
община Кула е включена 
в списъка на 25-те общи-

ни в Република България, 
които нямат никакви не-
разплатени сметки. При 
това ние сме малка об-
щина. 

Община Кула ще има 
възможност 

да обогати сво-

ята инвестицион-
на програма през 
2011 година. 

Голяма част от тези 
средства ще бъдат на-
сочени към решаване на 
проблеми на социалната 
и техническата инфра-

структура. Преди дни се 
проведе конкурс за тех-
ническа помощ по проект, 
спечелен от общината по 
ОП "Околна среда". Стой-
ността за проектирането, 
след като е приключило 
предпроектоното проуч-
ване, е 391 000 лева. В 
конкурса участваха 18 
фирми от почти всички 
краища на страната. В 
момента процедурата е в 
ситуация на преценяване 
на изпълнителя. Проекти-
рането на този интегри-
ран проект, който включва 
всичко, свързано с ВиК 
на територията на град 
Кула - това е изграждане 
на канализация, подмя-
на на водни инсталации 
и направа на пречиства-
телна станция - трябва да 
приключи до месец май, 
за да можем да кандидат-
стваме пред оперативна-
та програма за една сума, 
която на този етап се оч-
ертава между 8 и 12 ми-
лиона лева. Надявам се и 
това кандидатстване да е 
успешно и това да реши 
всички проблеми на тери-
торията на град Кула.

Ние активно участва-
ме 

в атакуване на 
различните евро-
пейски програми.

И сега стартира про-
ект, който сме спечелили 
за домашни помощници 
по програма «Развитие 
на човешките ресурси». 
Ще бъдат осигурени 37 
работни места, които ще 
обслужват 74 нуждаещи 
се от тази грижа хора (виж  
на стр. 2 «В Община Кула 
ще подобряват живота на 
възрастните”). А такива 
самотни възрастни хора 
тук има както и в цялата 
Видинска област. Преди 

това приключихме един 
проект пак по ОП "Човеш-
ки ресурси" на стойност 
265 000 лева, наречен 
"Живеем в един свят", 
който беше насочен към 
децата и младежите с ум-
ствени увреждания. 

Бях при поканените 
26 кмета на срещата с 
министъра на труда и со-
циалната политика и ми-
нистъра по европейските 
въпроси за решаване про-
блемите за извеждането 
на тези деца от сегашните 
институционални структу-
ри. Ние имаме заложени в 
стратегията си два проек-
та - за защитено жилище 
и за център за приемни 
дейности. Сигурно е това, 
че средствата са осигуре-
ни и са фиксирани за из-
веждането на тези деца. 
В две програми – «Разви-
тие на човешки ресурси» 
и «Регионално развитие» 
ние трябва да разработим 
спешно проекти за тяхна-
та реализация. На 19-ти 
получихме информация 
че старитра и «Красива 
България», която минала-
та година почти не дейст-
ваше. Имаме готовност 
да кандидатстваме и ще 
го направим. 

Това са алтернативи-
те на една малка общи-
на, която няма сериозни 
приватизацоинни сдел-
ки, която няма туристи-
чески такси, която няма 
други възможности, поне 
на този етап, да вкарва 
свежи пари и да решава 
проблеми, проблеми кои-
то със собстевин сили не 
може да реши. 

Така че започваме с 
оптимизъм годината.

Продължава в 
следващия брой

Всичко зависи от финансовата дисциплина

Приветливият вид на Кула започва от сгра-
дата на общината.

Стартът на нов 
проект, съврзан със 
социални усуги за въз-
растни хора, обяви 
преди дни кметът на 
Кула Марко Петров. 

Реализацията на “Дос-
тоен живот за самотните 
възрастни хора в община 
Кула” цели подобряване 
качеството на живота им, 
както и избягване на попа-
дането им  в определени 
институции. 

Населението на общи-
на Кула е 5887 души, като 
41.01% са в пенсионна въз-
раст. Това поставя община-
та сред най-застаряващите 
в страната. Предвид силна-
та миграция, сериозен про-
цент от възрастните хора 
живеят сами. При липса на 

близки, изпадайки в със-
тояние да не могат сами 
да се обслужват, поради 
различни заболявания, 
качеството им на живот е 
незадоволително. Това ги 
прави потенциален обект 
на грижи от институциона-
лен тип. Особено тежко е 
положението в селата, в 
които намаляването на на-
селението е драстично.

“С този проект се до-
бива един сериозен опит 
по отношение на бъдещото 
обслужване на тези хора – 
е мнението на кмета Марко 
Петров. - Радостно е, че 
ОП “Развитие на човеш-
ките ресурси”  и ОП “Ре-
гионално развитие” дават 
финансова възможност 
за решаването на част от 
тези проблеми, които са 

заложени в стратегията 
за развитието на нашата 
община. Целта ни е разви-
тието на социалната услу-
га в общността „домашен 
помощник" и подобряване 
на нейното качество, както 
и развитието на местното 
партньорство при достав-
ката на социални услуги в 
общността”.

Проектът, който стар-
тира на 1 януари т.г. и ще 
продължи да работи до 20 
февруари 2012-та, се из-
пълнява от Община Кула 
в партньорство със сдру-
жение Дунавски еврореги-
онален граждански форум 
– Видин и е на стойност 
194 689.19 лв. А предос-
тавяната услуга “домашен 
помощник”, осигуряваща 
грижи за 74 души в домаш-

ни условия ще започне 
в началото на март т.г. 

Целевата група 
на проекта включва 
самотно живеещи въз-
растни хора  (над 65 
години) на територия-
та на общината, които 
по причини от здраво-
словен характер не са 
в състояние сами да 
организират бита си и 
да поддържат хигиена-
та в дома си, както и 
не ползват други соци-
ални услуги и по този 
начин са в най-висок риск 
да станат обект на институ-
ционален тип грижа. Полз-
вателите на услугата ще 
са от Кула, Старопатица, 
Цар Петрово, Тополовец, 
Чичил, Големаново, Извор 
махала, Коста Перчово и 

Полетковци. 
Домашните помощни-

ци ще помагат на самотно-
живеещите възрастни хора 
като им доставят и пригот-
вят храна, ще пазаруват 
и ще им доставят необхо-
димите за ежедневието 
им продукти и лекарства. 

Старите хора ще полу-
чат и грижи, свързани с 
поддържането на лична 
хигиена и хигиена на 
жилищните им помеще-
ния. След определено 
обучение помощниците 
могат да осъществяват 
и помощ, свързана с 
вземането на лекарства 
(предписани от лекар), 
придружаване до личния 
лекар, при настаняване 
в болница, както и да 
извършват плащания за 
битови услуги. Асистен-

тите оказват администра-
тивна помощ, както и ще 
се грижат за общуването 
и поддържането на соци-
ални контакти в дома на 
възрастния човек или из-
вън  него.  
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Видинският съвет по наркотичните вещества 
отчете дейността си през миналата година

Първото редовно за-
седание на Общинския 
съвет по наркотичните 
вещества за 2011 годи-
на беше електронно. 
След като членовете на 
Съвета получиха отчета 
за извършената дейност 
през 2010 година, те из-
разиха своето мнение по 

електронен път, а накрая 
и приеха Отчета.  

В документа е посо-
чено, че през последните 
години сме свидетели на 
злоупотреба с постоян-
но променящ се спектър 
от наркотични вещества 
и форми на разпростра-
нение. Засилва се тър-
сенето и употребата на 
амфетамини, екстази 
и кокаин, за сметка на 
хероина при проблемно 
употребяващите. Ком-
бинираната употреба на 
вещества сред младите 

хора може да увеличи 
рисковете от остри про-
блеми и е прeдпоставка 
за развиване на хронич-
на употреба на нарко-
тици на по-късен етап 
в живота. Наблюдава 
се застаряване на кон-
тингента на проблемно 
употребяващите. Най-

новите данни показват, 
че сред учениците е 
налице ясно изразена 
зависимост между неу-
мереното пиене и упо-
требата на наркотици 
за развлечение, което 
повишава риска от не-
гативни последици сред 
мадите хора - здравни 
рискове, ранно отпадане 
от училище, трайна де-
социализация, засилва-
ща се криминализация в 
средите на младежите, 
зависими от дрогата.  
    

Основната структура, 
която координира и 
провежда общинската 
политика в областта на 
наркотиците, е Общин-
ският съвет по наркотич-
ните вещества. В него 
са представители на 
държавни и общински 
структури: областна ад-

министрация, общинска 
администрация, поли-
ция, съд, прокуратура, 
следствие, РИОКОЗ, 
РЦЗ, РЗОК, РИО, митни-
ческо бюро, психиатрич-
но отделение в МБАЛ 
„Св.Петка", териториал-
но статистическо бюро, 
Общински съвет, дирек-
ция „Социално подпома-
гане”, дирекция „Бюро 
по труда”, БЧК, Видин-
ска Света митрополия.

През 2010 г. Съветът 
реализира дейността 
си съгласно приетия Го-

дишен план за работа, 
чийто основен приори-
тет е превенция на упо-
требата на наркотични 
вещества сред младите 
хора. Заложените в пла-
на дейности се основа-

ват на интегриран под-
ход, включващ работа 
с млади хора, педагози, 
родители, обществе-
ност и медии, както и 
дейности, свързани с 
повишаване информи-
раността по проблемите 
с наркотиците. 

Сред дейностите бе 
разработката и изпълне-

нието на 
програма за пре-

венция и ограничава-
не на тютюнопушенето 
сред учениците, 

която бе приета от 
Общинския съвет-Ви-
дин с Решение №129, 
взето с Протокол 
№11/08.10.2010 г. По 
случай Световния ден за 
борба с тютюнопушенето 
специалисти в РИОКОЗ 
извършиха безплатни 
консултации за преодо-
ляване на тютюневата 
зависимост и опреде-
ляне на индивидуална 
комплексна програма 
за отказване от тютюно-
пушенето. В рамките на 
кампанията ОбСНВ ор-
ганизира и проведе вик-
торина между отборите 
на петокласници от СОУ 

„Цар Симеон Велики” и 
ОУ „Иван Вазов”; кон-
курс за най-добър пла-
кат с послания против 
тютюнопушенето. Раз-
пространени бяха стике-
ри и флаери с послания 

против тютюнопушенето 
и за здравословен начин 
на живот.

Проведе се анкетно 
проучване за установя-
ване разпространение-
то на тютюнопушенето 
сред учениците от осми 
и дванадесети клас. В 
анкетирането участваха 
доброволно и аноним-

но 461 ученици. От тях 
252 от осми клас и 209 
от дванадесети клас. 
Общо 224 момичета и 
237 момчета.  А н а л и -
зът на резултатите по-
казва, че по-голямата 
част от учениците /близо 
две трети/, са опитвали 
да пушат цигари.

 Като цяло около 
една четвърт от попула-
цията става зависима от 
тютюна още в учениче-
ска възраст.

 Най-често ученици-
те пушат между 5 и 20 
цигари на ден. Една тре-
та от пушачите изпушват 
около 5 цигари дневно и 
друга една трета - около 
един пакет.

 Ясно се открояват 
две еднакво големи въл-
ни на експериментиране 

с тютюн - между десет и 
четиринадесет години и 
между четиринадесет и 
осемнадесет години.

 Причините, които 
учениците най-често по-
сочват за запалване на 

първата цигара, са както 
за другите психоактивни 
вещества: „от любопит-
ство” и „за компания”.

 Повече от половина-
та пушачи в ученическа 
възраст правят опити да 
спрат цигарите.

 Единични или мно-
гобройни, опитите за от-
казване от тютюнопуше-

не са явно безуспешни. 
Логично, в ученическа 
възраст, единичните оп-
ити са най-голям про-
цент.

 Повече от полови-
ната пушачи заявяват, 
че дори да са знаели 
какви са последствията 
за здравето, биха пропу-
шили. Това говори, че в 
ученическа възраст за-
пазването на здравето 
като ценност се оказва 
второстепенен мотив. 
Посягането към цигари-
те е акт, който се ръко-
води от такива мотиви 
като любопитство, при-
надлежност към групата 
или става на подсъзна-
телно ниво. Все пак 47% 
от учениците казват, че 
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Поща „НИЕ”

Обучиха преброителите и контрольорите в община Видин
548 души – преброи-

тели, контрольори и ре-
зреви от община Видин 
получиха обучението си, 
във връзка с национал-
ната кампания за пребро-
яване на населението. 
Обучението се проведе  
през миналата седмица 
в две групи – в залата на 
Общински съвет - Видин, 
и в залата на Филхармо-
нията. Лекциите се воде-
ха от специалисти в Тери-
ториално статистическо 
бюро - Видин, представи-
тели на Националния ста-

тистически институт. 
На избраните учас-

тници за преброяването 
на населението в общи-
на Видин бяха разяснени 
правата и задълженията 
на преброителите и кон-
трольорите. Указан бе и 
начинът на попълване на 
преброителните карти. 
От кметската пресслужба 
съобщиха, че на терито-
рията на община Видин 
са одобрени 119 контро-
льори, 379 преброители и 
50 – резерв. 

Преброяването на 

населението ще мине на 
два етапа. Първи етап ще 
стартира в 00.00 часа на 1 
февруари и ще продължи 
до 24 часа на 9 февруари. 
При него преброяването 
ще се извърши по интер-
нет чрез информационна 
система „Преброяване 
2011”. Вторият етап е от 
08.00 часа на 10 февруа-
ри до 20 часа на 28 фев-
руари 2011 г. Преброява-
нето ще се извършва чрез 
посещение на домакин-
ствата, сградите и жили-
щата.

Открита е и нацио-
нална телефонна линия 
за информация и консул-
тация   0 700 16 310. 

Основната задача на 
преброяването на насе-
лението е получаване на 
актуални статистически 
данни общо за страната 
и по отделни администра-
тивно-териториални де-
ления за броя и състава 
на населението по пол, 
възраст, образование, 
икономическа активност 
и други демографски и ет-
но-културни признаци. 

За радостните усмивки на децата
Уважаема редакция, 
От името на Фондация 

"Движение на български-
те майки" - звено Видин 
бихме искали чрез уважа-
вания вестник „НИЕ” да 
изразим благодарността 
и възхищението си от уче-
ници на ПГ "Асен Злата-
ров" (ПГАЗ). 

Нашата фондация, 
както е известно на ши-
роката общественост, е 
обърнала вниманието 
и усилията си в помощ 
на деца в неравностой-
но положение и преди 
всичко към тези, отглеж-
дани в институциите на 
територията на областта 
ни. Традиционно и пред 
отминалата Коледа ор-
ганизирахме поредния 
за нас благотворителен 
базар в полза на децата 
от институциите. Подкре-
пени бяхме от Център за 
обществена подкрепа, на 
които благодарим за вни-
манието, което ни оказа-
ха, както и за доверието 
към дейността ни като 
част от голямата фонда-
ция, разпръсната в цяла-
та страна. Със сигурност 
в бъдеще ще продължим 

да обменяме опит и на-
шата организация ще има 
по-широк кръгозор над 
детските проблеми, учей-
ки се от опита на специа-
листите от центъра. 

Повече бихме искали 
да разкажем за идеята да 
организираме коледната 
ни инициатива заедно с 
децата от ПГАЗ. По тяхно 
предложение е и мото-
то на тазгодишния базар 
"От деца за деца". Това 
са ученици, които под 
ръководството на г-жа 
Ели Цветанова участват 
в  Международен проект 
Коменски "Искам да ти 
разкажа приказка". Почти 
месец по-рано учениците 
решили, че искат да по-
могнат на свои връстници 
и по-малки деца в нерав-
ностойно положение и ни 
потърсиха за съвместна 
инициатива. Заедно тво-
рихме различни сувенири, 
които в последствие бяха 
предложени на благотво-
рителен базар в училище-
то, на нашия базар и част 
от които бяха подарени на 
децата от домовете. Съ-
браните средства, заедно 
със скромната сума от на-

шия базар бяха достатъч-
но, за да подарим радост 
на питомците от домовете 
за деца в неравностойно 
положение в Белоградчик 
и Ново село, както и на 
тийнейджърите от Пре-
ходните жилища към два-
та дома - общо около 82 
деца. С изключителното 
съдействие на управител-
ката на МОЛ Видин (на 
която безкрайно благода-
рим) организирахме теа-
трално представление, на 
което Дядо Коледа дари 
за всяко дете подарък, 
лакомства, а негови Сне-
жанки бяха ученички от 
ПГАЗ, както и помощник-
джудже - бивш възпита-
ник на дома в Ново село. 
Изказваме благодарност 
на г-жа Мими Тодорова 
- класен ръководител на 
10 Б клас от ПГАЗ, която 
заедно с г-жа Цветанова 
беше двигателят на случ-
ващото се с чудесните 
идеи и внимание към нас 
и децата. Тук е мястото да 
кажем от името на нашата 
фондация: Госпожо Мари-
ета Георгиева, в повере-
ното Ви учебно заведение 
работят и учат прекрасни 

хора! Заслугата е Ваша! 
Бъдете сигурна, че ние 
като майки и на по-малки 
деца със сигурност дълги 
години ще имаме успешна 
съвместна дейност, както 
ще бъдем и Ваши помощ-
ници в случаи на нужда! 
Радостните усмивки по 
лицата на всички деца на 
коледното празненство 
ни дава тази увереност, а 
всъщност толкова малко 
сме дали от себе си! 

Тези редове не са 
просто поредното хва-

лебствие от някого към 
някого. Думите ни са ис-
крени и едва ли са доста-
тъчни, за да изразим удо-
влетворението си, както и 
очакването от следваща-
та съвместна инициатива 
между Фондация “Дви-
жение на българските 
майки” и децата от ПГАЗ, 
която предстои скоро. Чу-
десният вестник "НИЕ" 
винаги е давал достатъч-
но място на страниците 
си за подобни писма, за-
това си позволяваме това 

благодарствено писмо 
(колкото и клиширано да 
звучи) да е написано с 
идеята съгражданите ни 
да го прочетат точно на 
неговите страници. Дано 
усмихнатите и полезни 
инициативи заразят пове-
че млади хора и често да 
имаме повод да им благо-
дарим!

Пожелаваме успешна 
2011 година на всички!

Фондация "дви-
жение на българските 
майки" - звено Видин

не биха пропушили, ако 
са знаели за вредите от 
тютюнопушенето. Тези 

факти трябва да се имат 
предвид при изготвяне-
то на превантивна про-
грама.

 Само 18% от всички 

анкетирани ня-
мат в семейство-
то си пушачи. За 
сравнение такъв 
е и процентът 
на дванадесе-
токласниците, 
които не са оп-
итвали цигара. 
Ако сравним 
нивото на тютю-
нопушене в се-
мейството, ще 
забележим, че 
то не се е проме-
нило от четири 
години насам. 
В една трета 

от семействата има по 
един пушач, в около 
30% - двама, около 18% 
са семействата на непу-
шачите. Единствено се 

чувства спад 
с 6-7% на 
семействата 
с повече от 
двама пуша-
чи, за сметка 
на незначи-
телни разли-
ки в остана-
лите групи.

П о - г о -
лямата част 
от ученици-
те прекар-
ват времето 
с приятели 
сред цигарен 
дим – 52,2% 
от приятелите на анке-
тираните пушат.

62% от анкетирани-
те подкрепят забраната 
на тютюнопушенето на 

обществени места. Това 
говори, че около 11% 
от непушачите са толе-
рантни към пушенето и 
нямат нищо против да 
бъдат в компанията на 

пушачи.
 кРАСиМиРА

 елисеева

председател на 
ОбСнВ-Видин

Видинският съвет по наркотичните вещества ...
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Под звуците на химна „Бдинци – лъвове, титани” и разноцветни 
фойерверки започна първата тренировка за пролетния сезон

Преди първата тренировка настроението в съблекалня-
та на бдинци е бодро и носи оптимизъм.

Отборът на „Бдин” – Видин със старши треньора Альоша Андонов - есенен първенец в третата 
дивизия, има амбицията и възможностите да се завърне в професионалния футбол.

Любителите на футбола разпънаха на трибуната транспаранти с ем-
блемата на бдинци и знамето на дружество „Бенковски”, свързано с успе-
хите на нашия град в националните първенства на двете професионални 
групи.

• Старши треньорът на „Бдин” Альоша Андонов изведе на терена 
23-ма футболисти

• Новите попълнения на изпитателен срок
• Целта е ясна – завръщане в професионалния футбол
• Първата контрола на 27 януари с „Чавдар” – Бяла Слатина

Повече от два месе-
ца продължи футболната 
ваканция. За последно 
на терена видяхме бдин-
ци на 7-ми ноември, ко-
гато направо разгромиха 
„Спартак” – Плевен с 5:1, 
след това пък „Левски” 
от гр. Левски не се яви и 
дойде служебната побе-
да с 3:0. Футболистите се 
разделиха на два отбора 
и поиграха на терена, за 
да не разочароват съвсем 
публиката.

Подготовката за новия 
сезон започна на 19 януа-
ри. Старши треньорът на 
„Бдин”  

Андонов изведе 
на терена 23-ма фут-
болисти под звуците 
на Бдински марш и 

невероятна феерия от 
пъстроцветни ракети.

Промени в отбора-
първенец на Северо-
западната „В” група за 
есенния сезон има. Иван 
Гемеджиев напуска, но-
вите попълнения са мно-
го. От Перник се завърна 
талантливият нападател 
Цветомир Тодоров, един 
от голмайсторите на 
„Бдин” в „Б” група. Сред 
кандидатите за „Бдин” са 
Сашо Миков от Мездра, 

вратарят Калин Ивчев, 
Борислав Войков от „Бо-
тев” – Димово, както и 
Александър Кирилов, за-
вършил футболната ака-
демия „Литекс”, израснал 
като юноша в „Бдин”.

Новите попълнения 
трябва да докажат, че 
имат място сред най-до-
брите видински футболи-
сти по време на трени-
ровките и естествено в 
предстоящите контролни 
срещи. Договорени са ня-
колко проверки със силни 
отбори – „Чавдар” – Бяла 
Слатина, „Ботев” – Кри-
водол и най-вече радват 

преговорите 
с „Монтана” 
– отбор от „А” 
група, който 
си заслужа-
ва да видим 
на стадион 
„Бенковски”.

Първата 
среща с „Ча-
вдар” – Бяла 
Слатина е 
уговорена за 
29 януари. 
Твърде рано е, но така ще 
можем да видим в игра 
повече футболисти.

Споделени мнения 
за очакванията през 

пролетния сезон
Альоша Андонов, 

старши треньор на „Бдин”: 
„Имаме добра стартова 
позиция – първото място 
в есенния сезон. Направи 

се добра селекция. Но но-
вите имена ще се наложат 
в отбора след като преце-
ним качествата им в кон-
тролните срещи. Важното 
е, че за всеки пост имаме 
поне двама равностойни 
футболисти. Ще разчи-
там особено много на ръ-
ководството на клуба, на 
видинската публика, ко-
ято и на първата трени-
ровка показа, че е зажъд-
няла за истински футбол, 
за да можем отново да се 
завърнем сред професи-
оналистите.”

Малин Христов, 
изпълнителен директор 
на клуба: „Предстои един 
отговорен сезон за ви-
динския футбол. Офор-
ми се добро треньорско 
ръководство – Альоша 
Андонов, с помощници 
Зоран Цветкович, който 
има състезателни права 
и винаги може да влезе в 
игра, и Мариян Николов, 
който води подготовката 
на вратарите. 

Ще разчитаме на 
обективно съдийство, по-

малко удари под кръста 
и клевети срещу „Бдин”. 
Имаме чудесна публи-
ка, която очакваме да ни 
подкрепя във всяка една 
решителна среща на об-

новения стадион „Бенков-
ски”.”

Цветомир Тодоров, 
голмайстор на „Бдин” в 
„Б” групата: „Много ме 
радва, че отново съм в 
родния си град и родния 
клуб. Всички ме посрещ-
наха сърдечно, вярвам, 
че бързо ще се адапти-
рам към играта на „Бдин” 
и новите си съотборници. 
Не съм загубил усета си 
към гола и вярвам да за-
радвам привържениците 
на отбора с точните си по-
падения.”

Андрей Червен-
ков, бивш футболист на 
„Бдин”: „Миналата сла-
ва просто задължава да 
върнем мястото си в „Б” 
група. Видинският футбол 
има толкова много при-
върженици, които трябва 
да наблюдават срещи със 
силни отбори. Расте и та-
лантливо, младо поколе-
ние в юношеските форма-
ции, което е един добър 
резерв за бъдещето на 
видинския футбол.”

Тренировките про-

дължават интензивно, 
целенасочено. Очакваме 
с оптимизъм футболната 
пролет.

ХАРи 
Яръмов

Юношите на „Бдин”- Видин 
също започнаха подготовка

Юношите на „Бдин”- 
Видин също започнаха 
подготовка. Младите иг-
рачи на „Бдин” тренират 
на тренировъчния терен 
на стадион „Бенковски”. 

Успоредно с тях занима-
ния поднови и женският 
футболен отбор на „Бдин”. 
Запалените по футбола 
млади дами се готвят за 
предстоящата контролна 

среща с „Ботев”- Враца. 
През есента врачанки гос-
туваха във Видин и побе-
диха с 6:1. 

красимир 
каменов
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0878 54 06 35
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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

ФРАнСиЗкУп-С
търси да назначи продавач-консул-

тант в магазин за авточасти
0899 86 40 46

бр. 6 24 - 26 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............................................................19 000 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
58 кв.м....„Панония”, панел, ет. 5...........................................................28 000 лв.
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.
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, отремонт., 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.
купува
3-стаен...„В. Левски”, „Кр. Бъчваров”, „Г. Милев”, панел, ет. 2, 3, 4 ....40 000 лв.
1-стаен...ЦГЧ, тухла, ет. 1, 2..................................................................35 000 лв.

пРОдАВА 

иМОТи

продавам парцел във 

вилна зона Рациария, с 

двуетажна вила, 1 дка лозе, 

овощна градина, вода за 

поливане с водна помпа, 

вода за пиене на 150 м от 

парцела, цена по споразу-

мение; тел.: 640 767, след 

18 ч.

продавам тристаен 

тухлен апартамент, с та-

ванска - изгодно и тристаен 

панелен – 35 000 лв.; тел.: 

0878 965 580

продавам в к-с „Стро-

ител” двустаен панелен 

с разширение, 76 кв.м – 

32 000 лв. и тристаен па-

нелен в к-с „Ал. Стамбо-

лийски” – 36 000 лв.; тел.: 

094/600 481, 0899 823 840

продавам апартамент 

с Акт 16, ново строителство 

и къща с двор в Иново; тел.: 

0888 324 125

продавам тухлен га-

раж, с канал и желязна 

врата, възможност за ток 

и вода, срещу бл. „Пирин” 

(насредата, зад стената); 

тел.: 0887 431 979

продавам изгодно 

тристаен тухлен апарта-

мент; тел.: 0878 334 034

продавам панелен га-

раж 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, с мазе, таванска и 

гараж и двустаен панелен, 

отремонтиран – 35 000 лв.; 

тел.: 0889 527 550

продавам двустаен 

тухлен апартамент, 62 кв.м, 

на замазка и шпакловка, 

к-с „Бонония”; тел.: 094/ 

988 733

продавам апартамент 

115 кв.м в к-с „Христо Бо-

тев”; тел.: 0886 472 397

продава изгодно мага-

зин от 33 кв.м в новопос-

троена сграда; тел.: 0887 

943 970

продавам двустаен  

апартамент в к-с „Баба Тон-

ка”, бл. 1, ет. 6, от собстве-

ник; тел.: 0896 681 235

продавам двустаен 

тухлен апартамент в кв. 

„Калето”, цена 35 000 евро; 

тел.: 0895 617 074

продавам спешно 

къща 60 кв.м в к-с „Бо-

нония”, с 370 кв. м двор; 

тел.: 0898 633 302

продавам тристаен ту-

хлен апартамент, идеален 

център, 100 кв.м; тел.: 0885 

617 783

продавам гарсониера 

48 кв.м – 27 000 лв. и дву-

стаен панелен – 30 000 лв.; 

тел.: 0878 965 580

продавам парцел в кв. 

„Калето” и етаж от къща 

на ул. „Цар Симеон Вели-

ки”, цена по договаряне, 

от собственик; тел.: 0898 

467 881

продавам двустаен 

тухлен в к-с „Съединение” 

и панелни в к-с „Крум Бъч-

варов” и „Вида”; тел.: 0896 

672 942

продавам апартамент 

в широк център, тухла, 

гараж, ново строителство, 

в недовършен вид – 40 000 

лв.; тел.: 0885 916 227

продавам гараж, гарсо-

ниера, двустаен и тристаен 

и къща,без посредник; тел.: 

0888 622 789

продавам къща в с. 

Градец, след основен ре-

монт; тел.: 0897 876 438

продавам тристаен 

тухлен, с таванска и гараж, 

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 гарсониера, 

ет. 3 – 26 000 лв., двустаен 

и двустаен с разширение; 

тел.: 0889 527 550

продавам двустаен 

апартамент в идеален цен-

тър (бл. „Прогрес”), хубав, 

от собственик; тел.: 0898 

510 395

продавам гарсониера 

в к-с „Крум Бъчваров”, ет. 

6 – 25 000 лв. и в к-с „Па-

нония” – 23 000 лв.; тел.: 

0887 431 979

продавам двустаен 

панелен апартамент, ет. 2, 

к-с „Крум Бъчваров”; тел.: 

0897 845 578

продавам тухлен гараж 

до бл. „Пирин”, кв. „Калето”; 

тел.: 0895 917 032, 0886 

293 853

продавам/Заменям 

заведение в Общински 

пазар – Видин; тел.: 0889 

002 721

продавам двустаен 

апартамент в к-с „Панония”, 

ет. 5 – 28 000 лв., „Строител”, 

ет. 4 – 26 000 лв., „Гео 

Милев”, ет. 3 – 30 000 лв.; 

тел.: 0887 431 979

продавам двустайни 

тухлени апартаменти в 

центъра, кв. „Калето” и 

пазара – изгодно; тел.: 0889 

527 550

продавам селски имоти 

в с. Винарово – 19 000 лв., 

с. Ясен – 15 000 лв. и др. 

селски имоти; тел.: 094/600 

481, 0899 823 840

п р о д а в а м   м и н и 

д в у с т а е н  т у х л е н 

апартамент, ет. 3, с гледка 

към Дунав; тел.: 0879 896 

968

иМОТи кУпУВА

купувам двустайна 

(малка) къща с малък 

двор в с. новоселци, Сла-

на бара; тел.: 094/ 642 559 

- Виткова

купувам ниви и лива-

ди навсякъде; тел.: 0887 

431 979

купувам селски къщи в 

област Видин; тел.: 094/600 

481, 0899 823 840

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 магазин 

35 кв.м за тухлена гарсони-

ера; тел.: 0887 943 970

Заменям магазин 30 

кв.м за кола (джип) с допла-

щане; тел.: 0887 943 970
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д-р Тома ТОМОВ
Стоматолог - специалист 
ортопед 

Записвания и консултации: 
0887 281 372

имоти 
СТАнеВА – СТАнкОВА

тел.: 0899 864 954, 0888 257 153
         0878 864 985, 0878 940 520

www.ss1.portalimoti.com
гр.Видин, ж.к. „Съединение”, 

бл.3, партер 

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

Отдава под наем апартаменти и къщи

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

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

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

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

дАВА пОд нАеМ

давам под наем еднос-

тайни, двустайни и трис-

тайни – тухлени и панелни 

– апартаменти; тел.: 0879 

896 968

давам под наем обзаве-

дена гарсониера; тел.: 0878 

965 580

давам под наем трис-

таен тухлен апартамент, 

обзаведен, срещу Военно-

то окръжие, наем 300 лв., 

предплата за 1 месец; тел.: 

0887 431 979

давам под наем полу-

обзаведен апартамент зад 

хотел „Ровно”, к-с „Химик”, 

бл. 20, вх. Б, ет. 2, ап. 27 

– оглед всеки работен ден 

от 10 до 18 часа; тел.: 0897 

840 202

давам под наем двуста-

ен мебелиран апартамент в 

кв. „Калето” – 200 лв.; тел.: 

601 326, 0877 452 030

давам под наем обо-

рудвана обущарница на 

бул. „Панония”; тел.: 0878 

866 926

къща за гости, самос-

тоятелни стаи за нощувка, 

15 лв. на легло; тел.: 0899 

203 325

давам под наем двуста-

ен обзаведен апартамент в 

София, без ТЕЦ, на пазара 

„Димитър Петков” – 350 лв., 

тел.: 0886 845 175, 0888 

397 664

давам под наем 15 

апартамента; тел.: 0887 

431 979

давам под наем по-

мещение за лекарски или 

стоматологичен кабинет, в 

близост до МЦ „Биомед”; 

тел.: 0898 441 393

давам под наем /Прода-

вам къща в идеален център 

с дворно място; тел.: 0898 

441 393

давам под наем двуста-

ен, след основен ремонт, с 

изглед към р. Дунав, без по-

средник; тел.: 0892 066 767

давам под наем поме-

щение за адвокатска канто-

ра или друг офис в близост 

до съда и НАП; тел.: 0898 

441 393

дава под наем помеще-

ние, подходящо за офис, 

магазин, студио – с клима-

тик, парно, телефон, 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 обза-

ведена гарсониера и поме-

щение за офис; тел.: 0884 

908 063

давам петно под наем 

за склад или магазин; тел.: 

0899 203 325

давам под наем офиси, 

магазини и халета; тел.: 

0888 622 789

давам под наем поме-

щение 14 кв.м в центъра, 

подходящо за офис, мага-

зин, 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 гараж, 

помещението е подходя-

що и за склад; тел.: 0893 

420 029

ТЪРСи пОд нАеМ  

Спешно търся гарсо-

ниера под наем; тел.: 0887 

019 188

Търся под наем обзаве-

дена гарсониера; тел.: 0895 

825 879

РАЗни пРОдАЖБи 

продавам втора упо-

треба керемиди – около 

500, 0,35 лв.; тел.: 0898 

634 375

продавам спешно пи-

ано; тел.: 644 529; 0888 

933 236 

продавам сух дър-

вен материал – орех; тел.: 

09319/35 11, 0898 718 709

продавам вакуум пом-

пи за 100 крави – пълен ком-

плект; тел.: 0893 741 400

продавам гумена лод-

ка – 150 лв.; тел.: 0884 611 

578

продавам фуражомел-

ка на трифазен ток, дви-

гател 3,2 кВт/ч, цена – по 

споразумение; тел.: 0886 

638 788

продавам чамов дър-

вен материал; тел.: 0888 

962 651

продавам запазени два 

фотьойла – 100 лв., две раз-

тегателни 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 мебел 

– сепаре, столове и маси, 

професионална кафе ма-

шина с две гнезда; тел.: 

0884 927 063

кУпУВА

Търся да закупя цигул-

ка четвъртинка; тел.: 0887 

393 131

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 офи-

си, домове и апартаменти; 

тел.: 0896 643 277

Образована жена търси 

работа – гледане на болен, 

чистене на офиси, домове, 

гледане на деца; тел.: 0893 

921 445

УСлУГи 

Счетоводни услуги и 

консултации, годишно при-

ключване, данъчни декла-

рации, регистрация и пре-

регистрация на фирми; тел.: 

094/600 481, 0899 823 850

предлагам редовно и 

дистанционно обучение по 

английски език по програма; 

тел.: 0878 590 774

евтини компютърни 

курсове, европейски серти-

фикати, обучение с ваучери; 

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 жилищни 

ел. инсталации, достъпни 

цени; тел.: 0899 203 325

Топлоизолация, алпи-

нист; тел.: 0897 908 386

Шпакловка, боядис-

ване, преградни стени от 

гипскартон, окачени тавани, 

теракот, фаянс, мрамор; 

тел.: 0883 493 209, 0896 

010 382

Шпакловка, постно и 

блажно боядисване, фаянс, 

теракот - цени достъпни; 

тел.: 0882 406 658

АВТОМОБили

продавам Фиат Пунто, 

’97 г. – изгодно; тел.: 0879 

684 435

продавам Мазда 232, 

дизел, ’93 г.; тел.: 0893 225 

622

продавам Мазда 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 Фолксваген 

Пасат – комби; тел.: 0888 

622 789

продавам Рено Лагуна 

в перфектно състояние; 

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 час-

ти – нови и втора употреба, 

ГАЗ, РЦП, ЮМЗ, ремарке, 

редова сеялка, двигател 

Т-150; тел.: 0896 701 791
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Времето 24 - 26.01

Вицове

бр. 6 24 - 26 януари 2011 г.

Нивото на Дунав

до600лв.

За да проверите ва-
шата сметка, натиснете 
1. За връзка с оператор, 
натиснете 2. За връзка с 
Цветан Цветанов няма 
нужда да натискате 
нищо.
J J J
МВР пуска нова ус-

луга: Слушай министър 
по твой избор.
J J J
Жена на министър 

набира телефона му. От-
говаря автоматичен сиг-
нал и записано съобще-
ние: „Поради проблеми 
с бюджета на МВР в мо-
мента не ви подслушва-
ме. Обадете се по-късно 
пак. Вашият разговор е 
важен за нас!”.

J J J
ББ може да прави 

балончета не само с 
дъвка, а и с пържола.
J J J
Кога Пинокио разбрал 

за вредата от секса?
Когато изчукал един 

шкаф и хванал дърве-
ници.
J J J
Новини от света на 

науката: британски уче-
ни са открили албански 
учени.
J J J
Отворете, полиция!
- Ама ние не сме ви-

кали полиция, а курви!
- Не вие, съседите 

ви ни повикаха!
- Еми, те да ви опра-

вят тогаз, к’во ни зани-
мавате нас?

Мляко от крава, издоено през нощта, лекува безсъние

Насекомите са храната на бъдещето 
При км 790,20  - Видин ниво-

то на Дунав в края на седмицата 
бе 546 см., повишение с 2 см.

При км 833,60 - Ново село -  
500  см., повишение с 12 см.

Температурата на водата – 3,2°C.

Днес ще бъде предимно 
облачно. Максималните тем-
ператури ще бъдат до -2°, ми-
нималните – около -7°С. Ско-
ростта на вятъра е 2 до 5 м/
сек., слънцето изгрява в 07:54 
ч. и залязва в 17:29 ч. 

Във вторник ще има про-
менлива облачност, минималните температури ще се 
понижат и ще бъдат между -13° и -11°, максималните 
– между -6° и -4°. В сряда ще бъде слънчево, макси-
малните температурите ще бъдат в интервала между 
-8° и -4°.

Овен Пред вас се разкриват до-
бри перспективи и не трябва да ги пропус-
кате. Не рискувайте неразумно, но и не про-
явявайте плахост и колебание. Действайте 

твърдо, но правете само предварително премисле-
ни стъпки и действия. Не пропускайте прекрасния 
шанс, който се изправя пред вас. 

Телец С каквото и да се захва-
нете, ще ви върви без никакви трудности. 
Това ще доведе до разширяване на влия-
нието ви в работата, до увеличаване на ав-

торитета ви сред колегите. Мнозина ще се срещнат 
с много нови хора от своята професия и тогава ще 
получат примамливо предложение.

Близнаци Избягвайте да попадате в 
среда, която може да ви подтикне към не-
обмислени действия в професионално или 
финансово отношение. Стремете се да зао-

бикаляте възникващите за вас проблеми от делови 
характер. Не се опитвайте да прехвърляте отговор-
ностите си на някой друг.

Рак  За мнозина от знака е ва-
жно да не забравят да са последовател-
ни в изискванията си, защото в противен 
случай ще сe объркат. Мнозина от безра-

ботните ще имат шанс да попаднат на нещо инте-
ресно, което ще им даде възможност да разгърнат 
професионалните си знания и умения. 

лъв  Мнозина от знака ще про-
менят представите си за голяма част от 
нещата, с които се сблъскват ежедневно в 
работата. Лесно ще установяват нови кон-

такти, което ще има благотворен ефект върху рабо-
тата им, особено ако са в сферата на услугите или 
търговията.

дева  Много е важно да не вяр-
вате на слуховете и интригите, особено ако 
са с цел да навредят на личния ви живот. 
Прекарайте повече време в компанията на 

близките и партньора си. Ще се справите добре, ако 
се заемете с някои неотложни задължения. Стреми-
те се към по-голяма пестеливост.

Везни Старайте се да избягвате 
егоизма в професионално и лично отноше-
ние. За мнозина ще е излишно да драмати-
зират проблемите си на работното място. 

Опитайте се спокойно и ведро да ги приемате, като 
направите всичко възможно да се справите макси-
мално бързо с тях. 

Скорпион Почти на всички от знака 
ще се наложи да проявят по-голяма финан-
сова съобразителност, особено ако предпри-
емат инвестиция, независимо дали от личен 

или делови характер. Опитвайте се да сте създате-
ли на нещо ново в професионално отношение. От-
кривателският дух ще бъде засилен у вас. 

Стрелец Може да очаквате напре-
дък в социалния живот, който ще рефлекти-
ра благоприятно и върху деловите и финан-

совите ви дела. Възможно е обаче за сметка на 
това личните ви отношения да са доста обтегнати. 
Мнозина може да постигнат напредък в кариерата 
си, но това ще се дължи на желанието им.

козирог Избягвайте конфликтите 
както на работното си място, така и в личния 
си живот, защото ще ви носят множество не-

желани затруднения. Не попадайте в плен на собст-
вените си чувства в любовта, там всяка неправилно 
преценена дума може да доведе до задълбочаване 
на съществуващите проблеми.

Водолей Вероятно по-голяма част 
от заобикалящите ви ще се опитват да се на-
мират по-близко до вас, тъй като ще имате 

способността да носите късмет на околните. Въпре-
ки многобройните си почитатели е възможно мно-
зина от вас да се чувстват самотни и недостатъчно 
обичани. 

Риби  Не обръщайте внимание 
на острите забележки на заобикалящите ви, 
защото това единствено може да ви нарани. 
За мнозина ще е наложително да се опитват 

до детайл да изпипват всичко, с което се занимават 
в професионалната сфера, тъй като ще имат въз-
можност да внесат и своето разбиране. 

Това заявява холанд-
ският професор Арнолд 
ван Хойс, който препоръч-
ва консумирането на бу-
болечки като екологична 
алтернатива на месото.

Според ученият, 
яденето на буболечки и 
насекоми ще помогне в 
борбата с климатичните 
промени, кризата с храни-
те и намаляващите водни 
ресурси на Земята.

Професорът подчер-
тава, че насекомите съ-
държат много повече про-
теини, отколкото месото 
на едрия рогат добитък, 
отглеждането им е по-ев-
тино и не е свързано с от-
делянето на големи коли-
чества въглерод. Според 
Ван Хойс основният про-
блем в промяната на хра-
нителните навици са пси-
хологическите бариери на 
възрастните, тъй като де-
цата могат без проблеми 

да сдъвчат буболечка. 
Ученият организира 

лекции, дегустации и кур-
сове съвместно с профе-
сионален готвач, който 
показва как се приготвят 
различни ястия с насе-
коми, скакалци и червеи, 
отгледани специално за 
човешка консумация в 
холандска ферма. За да 
насърчи консумацията на 
полезните насекоми, той 
дори планира да издаде 
готварска книга с рецепти 
за буболечки. 

Специалисти на Орга-
низацията на ООН по пре-
храна и земеделие (ФАО) 
са стигнали до извода, че 
хората в много райони по 
света могат да се справят 
с недостига на храна, като 
консумират насекоми.

В разпространено от 
ФАО съобщение се казва, 
че насекомите могат да 
бъдат отличен източник 

на белтъчини и на ви-
тамини. Според учени в 
бръмбарите, скакалците 
и пеперудите се съдър-
жат толкова протеини, 
колкото има в месото или 
в рибата. А личинките на 
много насекоми са богати 
на витамини и минерални 
соли, важни за организма 
на хората. Експерти отбе-
лязват, че подходящи за 

храна са около 1400 вида 
насекоми.

Ядат ги в 36 африкан-
ски и 29 азиатски държа-
ви, а също в 23 страни на 
Северна и на Южна Аме-
рика. При това в отделни 
държави някои видове 
насекоми са смятани за 
деликатес, а в други те 
са част от всекидневната 
храна.

Доенето на крави 
през нощта лекува безсъ-
нието. Това обяви герман-
ската фирма "Кристали от 
нощно мляко", цитирана 
от Франс прес.

Според фирмата 
млякото, добито през но-
щта от кравите, докато 
те са окъпани в червени-

кава светлина, би могло 
да разреши проблемите, 
свързани с безсънието, 
от което само в Герма-
ния страдат 1 милион 
души, съобщава БТА. 
Фирмата дори е разра-
ботила метод за произ-
водството на мляко, в 
което съдържанието на 

мелатонин, "хормона на 
съня", е увеличено 25 
пъти. 

За целта кравите 
се излагат на действие-
то на червена светлина 
през нощта, която бла-
гоприятства съня им и 
тяхното собствено про-
изводство на мелатонин. 
Кравите са подложени 
и на специален храни-
телен режим, богат на 
люцерна, която също 
благоприятства произ-
водството на мелато-
нин. След това животни-
те се доят между 2 и 4 
часа сутринта и така се 
добива много богато на 
мелатонин мляко. Този 
хормон е много ценен в 
борбата с безсънието. 

Продуктът "криста-

ли срещу безсънието" 
на фирмата е смятан 
за хранителна стока и 
поради тази причина се 
продава в Германия без 
рецепта. Той се предлага 
в кутии по 16 кристали, 
продавани за близо 25 
евро. Фирмата обяви, че 
го е пуснала в продажба 
още през април 2010 г., 
но първо го е предлага-
ла само по интернет. По-
сле той се е появил и в 
търговската мрежа и от 
октомври приходите на 
фирмата са се удвоили 
донякъде и заради него.

Кристалите със съ-
нотворни способности 
са произвеждани от 
1000 крави от ферма в 
Бранденбург, недалеч от 
Берлин. 


